


10 min
Prezentacja mecenasa konferencji 

WSC Graphisoft
Archicad, BIMx, Ortograph, Solibri, 
Artlantis, Twinmotion

10 min
Prezentacja partnera konferencji 

Construsoft
BIM na przykładzie Tekla Structures 
i Trimble Connect

PANEL:
SMART 

BUILDING
11.00 - 12.00

Antresola
(II p.)

Panel tematyczny: 
SMART BUILDING
Nowoczesne i energooszczędne 
budynki 
Sekcja szczególnie polecana dla: 
Projektantów, Wykonawców i Dewe-
loperów

Budynki inteligentne: energo-
oszczędne i zapewniające coraz 
wyższy komfort użytkowania. Budynki 
takie stają się już nie tylko ekskluzyw-
ną alternatywą, lecz powszechną ko-
niecznością, wynikającą ze względów 
środowiskowych, ekonomicznych i 
społecznych  
oraz z obowiązującego prawa.

• Nowoczesne materiały  
i technologie budowlane

• TWB - Techniczne Wyposażenie 
Budynku - instalacje OZE (Odnawial-
ne Źródła Energii), systemy inteligent-
nego budynku i inne innowacyjne 
rozwiązania instalacyjne

• LCA - Life Cycle Assessment 
(wskaźniki Cyklu Życia Budynku) - 
optymalizacja procesu budowlane-
go, która uwzględnia wszystkie jego 
etapy, czyli: projektowanie, wznosze-
nie, eksploatację i rozbiórka obiektów 
budowlanych.

Partner merytoryczny:
Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

Otwarcie i Prowadzenie Panelu:
• dr inż. arch. Bogdan Siedlecki

Instytut Projektowania 
Budowlanego WA
- Politechnika Krakowska - Kraków

Prelegent: 
• arch. Bogusław Barnaś

- MPOIA, BXBstudio 
Bogusław Barnaś, Kraków 

Prelegent: 
• arch. Kamil Biskup

- WA Politechnika Świętokrzyska 
- Kielce

5 min
Prezentacja sponsora konferencji 

Greinplast

5 min Prezentacja sponsora konferencji 
VIDOK

PANEL:
SMART 

CITY
12.00 - 13.00

Antresola
(II p.)

Panel tematyczny: 
SMART CITY 
Inteligentne miasta
Sekcja szczególnie polecana dla: Pro-
jektantów, Samorządów, Wykonaw-
ców i Deweloperów

Projektowanie i zarządzanie w skali 
urbanistycznej całego miasta / gminy, 
w oparciu o technologię informacyjną 
IT (Information Technology). Wyko-
rzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych ma 
służyć zwiększeniu interaktywności 
i wydajności infrastruktury miejskiej 
oraz podniesieniu świadomości 
mieszkańców odnośnie do funkcjono-
wania miasta. Idea smart city promuje 
też rozwój miasta w oparciu o zasady 
rozwoju zrównoważonego

Partner merytoryczny:
Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

Otwarcie i Prowadzenie Panelu:
• dr inż. arch. 

Przemysław Markiewicz 
Instytut Projektowani 
Budowlanego WA
- Politechnika Krakowska - Kraków

Prelegent:  
• arch. Maciej Łobos 

- PKOIA, MWM Building 
Design Group, Rzeszów

Prelegent:
• arch. Wojciech Sumlet

- WA Politechnika Krakowska/
MPOIA / BIM Klaster

Prelegent: 
• dr inż. Artur Warchoł

ProGea 4D / BIM Klaster



WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

13.00 - 13.10 Parter
BIM w warunkach Prawa Polskiego  
i Zamówieniach publicznych

• Kamil Stolarski
Radca Prawny
SMW Legal –Kraków

WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

13:10 - 13:40 Parter

Inwentaryzacje 3D oraz wykorzysta-
nie danych ze skanowania laserowe-
go i chmur punktów

• dr inż. Artur Warchoł 
ProGea 4D - Kraków 
(Partner merytoryczny:
BIM Klaster)

Przedstawienie możliwości wykorzystania 
chmur punktów pochodzących ze skano-
wania laserowego LiDAR na przykładach 
zrealizowanych projektów. Zastosowania 
danych z ALS, MLS oraz TLS do celów 
koncepcyjnych  
oraz projektowych.

WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

13:40 - 14:10 Parter

Praca na modelach BIM. 
Tworzenie i parametryzacja obiek-
tów.

• Rafał Ślęk 
WSC Witold Szymanik i S-ka 
(Partner merytoryczny:
BIM Klaster)

O parametryzacji obiektów w BIM

WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

14:10 - 14:35 Parter

„BIMstalacje” 
 Projektowanie instalacji budynko-
wych zgodnie  
z ideą BIM 

• Wojciech Cabaj - TB Poland 
(Partner merytoryczny: 
BIM Klaster)

BIMstalacje elektryczne  
i zarządzanie projektem 
• BIM i gdzie obecnie się plasujemy
• BIM i zarządzanie projektem – krótki opis 
procesu projektowego 
• Stosowane standardy wymiany danych, 
MagiCad dla Revit, Format IFC
• BIM/Revit manual (co to jest/po co to 
jest, przykłady)
• Narzędzia projektowe wykorzystywane 
przez TB Poland
• Instalacje elektryczne na wybranej reali-
zacji (plany/widoki instalacji w 3D)
• Koordynacja Tekla, Solibri, Revit, BFC ma-
nager (BIM collab) (BIM manager itp.)
• Modelowanie analityczne w BIM (obli-
czenia na przykładzie Dialux)

WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

14:35 - 14:55 Parter

BIMstalacje sanitarne 
(+ tryskaczowe) 
• Instalacje sanitarne –  
co kryje się w modelu?
• Przykłady z projektu (rozwinięcia, insta-
lacje 
ze spadkiem)
• Standard TFM (co to jest  
i do czego służy klasyfikacja komponen-
tów) 
• Wykorzystanie modelu podczas eksplo-
atacji obiektu (dRofus, Focus Anbud)
• Modelowanie 4D.
• Wirtualny spacer po 
modelu (Navis vs Unity)

• Marek Gatlik - TB Poland 
(Partner merytoryczny: 
BIM Klaster)

WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

14:55 - 15:10 Parter

BIMstalacje HVAC & Podsumowanie
• Modelowanie 3D w instalacjach HVAC  
i Wizualizacje
• Zestawienia materiałów/analizy (np. aku-
styczne) /szybka analiza kosztów
• Niestandardowe zastosowanie modelu 
(np. prefabrykacja)

• Marek Piotrowicz - TB Poland 
(Partner merytoryczny: 
BIM Klaster)

WARSZTATY 
„BIM w praktyce”

15:10 - 15.55 Parter

Koordynacja i kontrola jakości 
modeli BIM

• Konrad Zabiełło
WSC  Witold Szymanik i S-ka
(Partner merytoryczny: 
BIM Klaster)




