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Co oferuje program 
BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW? 

Każdy członek IARP po rejestracji w programie uzyskuje bez opłat 
komercyjną licencje na: 
•  ArCADia BIM PL 
•  ArCADia-ARCHITEKTURA PL 
•  ArCADia-IFC RVT PL 
oraz może wskazać trzech współpracowników branżowych, którym 
umożliwione zostanie pobranie po jednej bezpłatnej licencji na moduł: 
•  ArCADia BIM PL 
Program umożliwia zatem współpracę B2B projektantów z różnych firm 
przy wspólnym projekcie na wspólnej platformie projektowej. Oczywiście, 
jeśli zespół działa w jednej firmie, pracodawca – architekt IARP, może 
skorzystać z czterech licencji ArCADia BIM PL oraz z modułu ArCADia-
ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL dla swoich pracowników. 

https://www.intersoft.pl/bimdlapolskicharchitektow/ 



W zamian wnoszą niewielkie zryczałtowane 
opłaty – tylko za zrealizowane i „sprzedane” 
projekty. Zintegrowany model budynku nie 
byłby kompletny bez elementów branżowych. 
Z tego względu oprócz dostępu do 
oprogramowania dla architektów IARP 
przewidziano go także dla współpracujących 
z nimi branżystów. Program „BIM dla polskich 
architektów” trwa od 1 sierpnia 2019 do 
30  czerwca 2022 r. 

Co oferuje program 
BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW? 
https://www.intersoft.pl/bimdlapolskicharchitektow/ 



Co oferuje program 
BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW? 

DLA ARCHITEKTÓW 
•  Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
•  Zainstaluj pakiet architektoniczny i pracuj na 

nim nawet do połowy 2022 roku. 
•  Nic nie ryzykujesz – będziemy oczekiwali 

wpłaty zryczałtowanej kwoty 184 zł netto 
tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy otrzymasz 
wynagrodzenie za projekt, który powstał 
z udziałem naszego oprogramowania. Nie 
ma żadnych innych kosztów uczestnictwa 
w projekcie 

https://www.intersoft.pl/bimdlapolskicharchitektow/ 



Co oferuje program 
BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW? 

 
DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ARCHITEKTA 
•  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, ze 

wskazaniem architekta, z którym pracujesz. 
•  Używaj ArCADia BIM PL do tworzenia 

projektów, przy których współpracujesz ze 
wskazanym architektem. 

•  Ewentualną zryczałtowaną opłatę 
w wysokości 184 zł netto za projekt uiści 
architekt. 

https://www.intersoft.pl/bimdlapolskicharchitektow/ 



ArCADia BIM 
Podstawowa aplikacja 
systemu. 

ArCADia-ARCHITEKTURA 
Moduł z zawansowanymi funkcjami 
architektonicznymi. 

ArCADia-IFC RVT 
Moduł wymiany danych z innymi aplikacjami BIM. 



ArCADia BIM 
Główna aplikacja systemu 
przeznaczona jest dla 
wszystkich uczestników 
procesu projektowego. 
Umożliwia podstawowe 
modelowanie budynku wraz 
z instalacjami oraz koordynację 
współpracy międzybranżowej, 
w tym scalanie projektów, 
wykrywanie kolizji 
i wizualizację zmian. 













ArCADia-ARCHITEKTURA 
Moduł rozszerzający 
funkcjonalność systemu, 
pozwala m.in. na tworzenie: 
zestawień materiałów, 
powierzchni i kubatur, 
wykonywanie przekrojów, 
obliczanie nasłonecznienia 
pomieszczeń, automatyczne 
wymiarowanie, a także 
tworzenie więźby dachowej i 
import konstrukcji stalowych. 

















ArCADia-IFC RVT 
Moduł rozszerzający 
funkcjonalność systemu, 
umożliwia eksport i import 
formatów IFC, zaczytywanie 
projektów z programu Revit  
i wykorzystywanie ich np. jako 
podkład 3D. 
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Co oferuje program 
BIM DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW? 

 
DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ARCHITEKTA 
•  Wypełnij formularz zgłoszeniowy, 

ze wskazaniem architekta, z którym pracujesz. 
•  Używaj ArCADia BIM PL do tworzenia 

projektów, przy których współpracujesz 
ze wskazanym architektem. 

•  Ewentualną zryczałtowaną opłatę 
w wysokości 184 zł netto za projekt uiści 
architekt. 
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Technologia BIM pozwala na 
każdym z etapów istnienia 
obiektów, od koncepcji poprzez 
realizację kończąc na zarządzeniu 
obiektem, na: 
•  Koordynacje działań 

projektowych miedzy wszystkimi 
branżami, co zmniejsza 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów 
projektowych 

•  Skrócenie czasu projektowania 
i realizacji obiektów 

•  Uzyskanie bardzo dokładnej 
dokumentacji wraz 
z dziesiątkami detali 

•  Analizę kosztów i ilości 
materiałów  

•  Efektywne zaplanowanie 
budowy 

•  Planowanie serwisów 
i remontów 

Czym jest BIM? 



ORGANIZACJE STANDARYZUJĄCE 

 
 

ISO  IFC  MVD  IDM  IFD  BCF  COBie  PAS1192 STANDARYZACJA W PROCESACH BIM 

MIĘDZYNARODOWO 

EUROPA WIELKA BRYTANIA 

POLSKA BIM W USA 

BIM WIELKIEJ 
BRYTANII 

autor: SZYMON ŻUR | azurdesign.pl 



BIM Standard PL 
 Krajowa	Rada	Izby	Architektów	wystąpiła	z	propozycją	włączenia	
się	do	prac	i	merytorycznego	wsparcia	projektu	„BIM	Standard	
PL”.	Program	ma	na	celu	opracowanie	standardów	BIM	dla	
potrzeb	inwestycji	budowlanych	realizowanych	w	Polsce,	
w	ramach	zamówień	publicznych.	Ujednolicenie	standardów	
opracowywania	dokumentacji	projektowej	w	środowisku	BIM	leży	
w	interesie	wszystkich	uczestników	procesu	budowlanego:	
inwestorów,	generalnych	wykonawców	oraz	projektantów.	
Udział	IARP	w	działaniach	zmierzających	do	opracowania	
standardu	BIM	w	Polsce	oznaczać	będzie	kompletność	
reprezentacji	środowiska	architektów	współdziałających	przy	
projekcie	oraz	realny	wpływ	członków	Izby	na	dokument,	który	
przyczynić	się	może	do	poprawy	warunków	wykonywania	
zawodu	architekta	w	Polsce.		



Tańsze oprogramowanie BIM 

Przypominamy	również,	że	z	początkiem	czerwca	2019	r.	dla	wszystkich	
członków	IARP	przygotowano	preferencyjne	cenniki	zakupu	
oprogramowania	do	projektowania	w	środowisku	BIM:	ALLPLAN,	
ARCHline.XP	oraz	BIM	ARC+	BIM	Edition.	Szczegółowe	informacje	
można	znaleźć	na	stronach	producentów	i	dystrybutorów	
oprogramowania,	odpowiednio:	
https://allbim.pl/	
https://www.archline-polska.pl/architektura-bim/	
https://arcplus.pl/	



GLOBALNE STANDARDY 

• AIA	–	INTERNATIONAL	ALIANCE	FOR	INTEROPERABILITY	

• BUILDING	SMART	

• OPEN	BIM	
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•  STANDARDY	DLA	
WSZYSTKICH	

autor: SZYMON ŻUR | azurdesign.pl 



IDM – INFORMATION DELIVERY MANUAL 

LEVEL	OF	DEVELOPMENT	
•  STANDARD	AMERYKAŃSKI	

LEVEL	OF	DEFINITION	
•  STANDARD	BRYTYJSKI	
• DZIELI	SIĘ	NA:	

•  LEVEL	OF	DETAIL	–	GRAFIKA	

•  LEVEL	OF	INFORMATION	–	DANE	

ISO  IFC  MVD  IDM  IFD  BCF  COBie  PAS1192 STANDARYZACJA W PROCESACH BIM 

ŻRÓDŁO: www.bdcnetwork.com 

autor: SZYMON ŻUR | azurdesign.pl 



WAŻNE WYDARZENIA 
W HISTORII FIRMY 
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BIM na etapie projektu BIM na etapie organizacji  
procesu budowlanego 

KONCEPCJA 
 

PROJEKT 
 

DOKUMENTACJA 

PRZYGOTOWANIE  
I ORGANIZACJA 

PROCESU BUDOWY 
 

EKSPLOATACJA 
 

ROZBIÓRKA 
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Międzybranżowy format 
przechowywania informacji 

o modelu BIM 
 

– rozsądny kompromis 
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IFC – z ang. Industry Foundation Classes  
 
 
skrót, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce i istnieje pewien problem  
z jego bezpośrednim przetłumaczeniem.  
 



•  Termin został stworzony przez Stowarzyszenie NIBS  
(National Institute of Building Sciences)   

 
•  Format IFC jest zarejestrowany przez ISO jako ISO/PAS 

16739 
 
•  Powszechnie funkcjonuje jako format  określający 

międzynarodowe standardy importowania 
i eksportowania obiektów budowlanych oraz ich 
właściwości, a także modelowania informacji 
o budynku (BIM) 
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Informacje  IFC a BIM 
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NEUTRALNA I OTWARTA SPECYFIKACJA 

 
UMOŻLIWIA INTEROPERACYJNOŚĆ 

 
WYKORZYSTANIE W CAŁYM CYKLU ŻYCIA 

OBIEKTU 
 

IFC - korzyści 
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Brak możliwości pełnego 
powrotu danych 
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Stosować BIM? 
 
Dla inwestora? 
 
Dla projektanta? 
 
Dla wykonawcy? 
 
Dla zarządcy?	
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źródło:	http://blog.bimservice.pl/bim/	



Copyright ArCADiasoft Chudzik sp. j. 2014 

Moduły branżowe systemu ArCADia 
 
• ArCADia-ARCHITEKTURA 
• ArCADia-3D MAKER 
• ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 
• ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
• ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 
• ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 
• ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 
• ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 
• ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 
• ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 
• ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 
• ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 
• ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 
• ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 
• ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 
• ArCADia-INWENTARYZATOR 
• ArCADia-IFC 
• ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 
• ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 
• ArCADia-STROPY TERIVA 



ArCADia-TERMO 



ArCADia-TERMO 



ArCADia-TERMO 



ArCADia-TERMO 



BIM w KONSTRUKCJI 
 
Przykład tworzenia konstrukcji dachu drewnianego 
ArCADia-ARCHITEKTURA à R3D3-Rama 3D 

Copyright ArCADiasoft Chudzik sp. j. 2014 
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BIM w KONSTRUKCJI 
 
ArCADia  
PŁYTA ŻELBETOWA 
 
ArCADia  
SŁUP ŻELBETOWY  
 
à R3D3-Rama 3D 



ArCADia KONSTRUKCJE 
 



ArCADia KONSTRUKCJE 
 



ArCADia KONSTRUKCJE 
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ArCADia BIM w INSTALACJACH  
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§  tworzenie rozwinięć i schematów 

obliczeniowych 

§  wyznaczanie przepływu gazu na odcinkach 

obliczeniowych instalacji gazowej 

§  obliczanie spadków ciśnienia na ścieżkach 

charakterystycznych 

§  dokonywanie sprawdzenia poprawności 

zaprojektowanej instalacji gazowej 

§  generowanie raportów obliczeniowych 

§  automatyczne generowanie wykazu 

elementów 

§  generowanie zestawień ilościowych 

materiałów wykorzystanych w projekcie 

ArCADia-INSTALACJE 
GAZOWE 
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§  tworzenie profili i schematów 

obliczeniowych 

§  wyznaczanie przepływu gazu na odcinkach 

instalacji zewnętrznej 

§  obliczenia spadków ciśnienia na instalacji 

zewnętrznej 

§  dokonywanie sprawdzenia poprawności 

instalacji gazowej 

§  generowanie raportów obliczeniowych 

§  automatyczne generowanie legendy 

symboli wykorzystanych w projekcie 

§  generowanie zestawień ilościowych 

materiałów wykorzystanych w projekcie 

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 
ZEWNĘTRZNE 
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ArCADia-INSTALACJE 
GRZEWCZE 

§  nanoszenie odbiorników, m.in: grzejników i 

klimakonwektorów  

§  nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych 

§  wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów 

§  kreowanie podłączeń grzejników 

§  generowanie trzech rodzajów aksonometrii 

§  obliczanie:  
- grawitacyjnego ciśnienia czynnego  

- ciśnienia czynnego obiegu 

- wymaganych parametrów pompy obiegowej 

- pojemności instalacji 

§  sprawdzanie instalacji pod względem  

poprawności połączeń 

§  czytelny sposób wykrywania i korygowania  

błędów, 

§  raporty podsumowania strat na odcinkach instalacji 
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§  wyznaczanie średnic odcinków 

odpływowych, pionów i rur spustowych 

§  obliczanie przepływów odcinkowych, 

napełnień i prędkości 

§  tworzenie rysunków rozwinięć pionów 

kanalizacyjnych i rur spustowych 

§  dokonywanie sprawdzenia poprawności 

instalacji kanalizacyjnej 

§  generowanie raportów obliczeniowych 

§  generowanie zestawień ilościowych 

materiałów wykorzystanych w projekcie 

§  przekazywanie materiałów wraz z armaturą 

do programów kosztorysowych 

ArCADia-INSTALACJE 
KANALIZACYJNE 
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ArCADia-SIECI 
KANALIZACYJNE 
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ArCADia-INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

ArCADia-TABLICE 
ROZDZIELCZE 
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ArCADia-SIECI 
ELEKTRYCZNE 
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ArCADia-SIECI 
TELEKOMUNIKACYJNE 



Technologia BIM pozwala na 
każdym z etapów istnienia 
obiektów, od koncepcji poprzez 
realizację kończąc na zarządzeniu 
obiektem, na: 
•  Koordynacje działań 

projektowych miedzy wszystkimi 
branżami, co zmniejsza 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów 
projektowych 

•  Skrócenie czasu projektowania 
i realizacji obiektów 

•  Uzyskanie bardzo dokładnej 
dokumentacji wraz 
z dziesiątkami detali 

•  Analizę kosztów i ilości 
materiałów  

•  Efektywne zaplanowanie 
budowy 

•  Planowanie serwisów 
i remontów 

Czym jest BIM? 



MPOIA - Szkolenia z oprogramowania BIM 
 
Zespół	ds.	BIM	działający	przy	Izbie	we	współpracy	
z	Komisją	ds.	Kształcenia	i	Edukacji	przygotowuje	
program	praktycznych	szkoleń	z	oprogramowania	
do	projektowania	w	środowisku	BIM	np:	Archicad,	
Allplan,	ARCHIline,	Revit	oraz	ArcadiaBIM	(czekamy	
na	zgłoszenia	od	innych	zainteresowanych	
dostawców	oprogramowania).	Jeszcze	w	tym	roku	
zainteresowane	Izby	Okręgowe	będą	mogły	
zorganizować	pierwsze	szkolenia	dla	swoich	
członków.		



Stanowiska pracy związane z BIM (najczęściej spotykane) 

v  Asystent projektanta •  stanowisko najczęściej spotykane na rynku „dla początkujących” 
•  pozornie nie związane z BIM – wymaga znajomości wiedzy technicznej oraz znajomości 

oprogramowania 
•  daje możliwość rozwoju zarówno w kierunku związanym z BIM oraz kierunku pracy o charakterze 

projektowym / wykonawczym 

v  BIM Modeler 
•  stanowisko które coraz częściej pojawia się w firmach wykonawczych oraz „około” projektowych 
•  praca daje możliwość poszerzania wiedzy oraz obsługi dużej ilości różnego rodzaju oprogramowania 
•  praca daje szerokie możliwości rozwoju zarówno na rynku budowlanym jak i około budowlanym  

v  Lider BIM 
•  stanowisko wymagające znacznego doświadczenia w pracy na modelach i modelowaniu 
•  praca polega na koordynowaniu prac zespołu / zespołów modelerów   
•  praca wymaga dużej samodyscypliny, nastawienia na cel oraz charakteru „przywódcy” 

v  BIM Koordynator •  stanowisko wymagajcie znajomości procesu inwestycyjnego (zarówno od strony projektowej, jak 
i wykonawczej) 

•  rola wymagająca dużych zdolności mediacji oraz skłonności do współpracy 
•  konieczna jest znajomość wszystkich branż procesu inwestycyjnego (w stopniu koniecznym do 

wykonywania obowiązków) 

v  BIM Manager •  osoba mająca duże doświadczenie związane z zagadnieniami szeroko pojętego BIM 
•  osoba odpowiedzialna za projektowanie procesów BIM zachodzących w danej organizacji oraz 

poszczególnych projektach 



Dziękujemy!	
szkolenia@bim.edu.pl	

mgr	inż.	arch.	
Wojciech	Ciepłucha	

mgr	inż.	
Marcin	Majta	

Architekt,	właściciel	bim.edu.pl,	
asystent	naukowo-dydaktyczny	
na	Wydziale	Architektury	
Politechniki	Krakowskiej,	
współautor	podręcznika	pt.	BIM	
w	architekturze	–	Koordynacja	
branż	

Inżynier	budowy,	praca	
w	generalnym	wykonawstwie,	
uprawnienia	do	kierowania	
robotami	budowlanymi	w	zakresie	
sieci	i	instalacji	sanitarnych,	
współautor	podręcznika	pt. BIM 
w architekturze – Koordynacja branż	


