
 

 
 
 

                   

 
BIM Fundamenty 
wprowadzenie do cyfrowego 
budownictwa   

BIM Ready Zakres merytoryczny 

  
BIM Ready to autorski program szkoleniowy. To 
wyjątkowa oferta ogólnoeuropejska, dostępna jest w 
różnych lokalizacjach w Europie, zapewniająca spójne 
przekazywanie informacji oraz ujednolicone standardy.  
Jest on dostosowany do programu akredytacji  
i certyfikacji buildingSMART (który jest w trakcie 
pozyskiwania) i zapewnia rozwój zawodowy, dzięki 
któremu możesz zostać BIM Modlerem,   
BIM Koordynatorem lub BIM Managerem. 

 

 BIM – zacznijmy od źródeł 
▪ Czym jest modelowanie informacji o budynku 

▪ Podstawowa terminologia (pojęcia i definicje) 

▪ Zastosowanie oraz przeznaczenie BIM 

▪ Podstawowe różnice pomiędzy CAD a BIM 

▪ Podstawowe koncepcje i zasady, 

▪ Poziom dojrzałości 

▪ little BIM a BIG BIM 

▪ Otwarte standardy BIM – słowo wstępne 

 

 BIM – realizacja i wdrożenia 
▪ Przykłady realizacji na świecie i w Europie 

▪ Inwestycje – korzyści płynące ze wdrożenia 

▪ Uwarunkowania prawne i certyfikaty (słowo wstępne) 
 

 BIM w kontekście prawodawstwa 
▪ Stan prawny w UE 

▪ Stan prawny w Polsce 

▪ Wymagania formalne dotyczące procesów BIM 

▪ Własność intelektualna w środowisku BIM 

 

 BIM  w procesie inwestycyjnym 

▪ Współczesny proces inwestycyjny 

▪ BIM w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu 

inwestycyjnego, 

▪ Podstawowe dokumenty i standardy BIM, 

▪ Role i odpowiedzialności, 
▪ Wielowymiarowość modeli BIM, 

▪ Wymagania i struktura BIM, 

▪ Wymiana informacjami między uczestnikami procesu 

inwestycyjnego, 
▪ Etapy i procesy związane z realizacją inwestycji zgodnie z 

normami europejskimi; 

 

 BIM implementacja oraz pierwszy projekt 

▪ Wizja BIM 

▪ Przywództwo BIM 

▪ Analiza infrastruktury technicznej 

▪ Wybór projektu pilotażowego 

▪ Wdrożenie standaryzacji w biurze 

 

 BIM narzędzia i wykorzystywane oprogramowanie 
▪ Oprogramowanie licencjonowane 

▪ Rozwiązania chmurowe 

▪ Rozwiązania darmowe: przykłady aplikacji 

▪ Przeglądarki i aplikacje BIM 

Cel szkolenia 
 
Jest to drugi segment w ramach szkolenia BIM Ready. 
Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej 
wiedzy i uporządkowanie ogromnej ilości informacji 
dotyczących modelowania informacji  
o budynku. Przedstawimy Ci BIM w odniesieniu  
do procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zasady 
implementacji. Pokażemy Ci jak wygląda stopień rozwoju 
BIM w innych krajach z Europy  
i na Świecie. Zapoznasz się z podstawami prawnymi. 
Dowiesz się dlaczego BIM staje się coraz ważniejszy i jak 
wykorzystywać przewagę środowiska BIM.   

Adresaci  
 
Szkolenie skupia się na uporządkowaniu istniejącej 
wiedzy o procesach BIM, tak aby każdy uczestnik procesu 
budowlanego mógł świadomie podejmować decyzje oraz 
bez obaw wejść na drogę do nowoczesnej technologii. 

 

Czas trwania 

 
2 dni (14 godzin) 
 

Cena 

2500 zł / osoba 
 
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT) 
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń 

 

Certyfikat 
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szkolenia@mum.pl 
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Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje 

Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, który 
jest honorowany na całym świecie, potwierdza znajomość 

oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest rejestrowany w 

bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk. 

mailto:szkolenia@mum.pl
http://www.mum.pl/

