INTERPELACJA
Do Ministra Infrastruktury
Dotyczy: Wdrożenia metodologii BIM w Polsce

Panie Ministrze,
Zalecenie stosowania w zamówieniach celu publicznego metodologii BIM wynika z
treści zawartych w dyrektywie 2012/24/WE. Przygotowanie jej wdrożenia w Polsce jest
w stadium początkowym, daleko za krajami skandynawskimi, Wielką Brytanią Francją
i Niemcami. Stosowanie metodologii BIM zoptymalizuje koszty inwestycji budowlanych
w kraju, polepszy relacje między uczestnikami sektora poprzez uszczegółowienie
warunków współpracy oraz stworzy perspektywy uczestnictwa firm polskich na rynku
europejskim. Podczas konsultacji poselskiej, prowadzonych w Sejmie 31 maja 2016r.
z zespołem specjalistów, przedstawicielami instytucji i organizacji, wypracowane
zostały postulaty, które przedstawiam poniżej:


uznanie programu wdrożenia BIM za program ogólnokrajowy i powołanie w
Ministerstwie Infrastruktury pełnomocnika sterującego jego wdrożeniem,



opracowanie szczegółowego programu implementacji i zabezpieczenia środków
finansowych w latach 2016-2020 na działania z tym związane,



w ramach nowelizacji prawa gospodarczego związanego z budownictwem
uwzględnienie dostosowania obowiązków, związanych z funkcjonowaniem BIM:



-

inwestorów budowlanych (zamawiających),

-

wykonawców projektów budowlanych (projektantów),

-

wykonawców robót budowlanych,

-

administracji architektoniczno-budowlanej,

-

zarządców nieruchomości,

-

szkolnictwa wyższego na kierunkach budowlanych,

zamieszczenia delegacji upoważniających ministra właściwego do spraw
budownictwa do wydania rozporządzeń, określających:
-

procedurę i sposób wdrożenia metodologii BIM,

jednolite

-

nazewnictwo

dokumentów

i

opracowań,

którymi

powinien

dysponować inwestor publiczny w całym procesie inwestycyjno-budowlanym,
z określeniem ich ramowego zakresu oraz do czego służą (standaryzacja
dokumentów),


jednolitą klasyfikację robót budowlanych i ich opisów w oparciu o definicję robót
podstawowych lub podjęcie rozstrzygnięcia o przyjęciu także w Polsce jako
obowiązującej klasyfikacji anglosaskiej omniecclas i właściwych jej opisów robót –
która najlepiej spełnia wymagania technologii BIM zapewnienia dostępności na
portalu internetowym, np. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, deklaracji
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, dopuszczonych do stosowania w
Polsce, w zakresie o którym mowa w załączniku I rozporządzenia Nr 305/2011,
ustalającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych – z ich zestandaryzowaną symboliką, w ramach biblioteki tych
wyrobów,



określenia metodologii liczenia kosztów z całego cyklu życia obiektów
budowlanych właściwej dla Polski, ze wskazaniem podstaw i z jakich źródeł należy
pobierać odpowiednie dane dla tych obliczeń, a w niedalekiej przyszłości także
parametrów CO2 powodowanych procedurą produkcji i likwidacji tych wyrobów
budowlanych.



w celu ułatwienia procesu wdrożenia BIM proponuje się, w pierwszym rzędzie
firmom projektowym, stworzenie systemu pomocy budżetowej poprzez utworzenie
wspomaganego leasingowania sprzętu hardwarowego i softwarowego uznawania
kierunkowych zakupów jako kosztów uzyskania przychodów lub podobne
inicjatywy.

Informuje też, że instytucje i organizacje uczestniczące w Sejmie na poselskim
spotkaniu konsultacyjnym w dniu 31.05.2016 r., deklarują ewentualny udział swoich
specjalistów w opracowaniu szczegółowego programu wdrożenia metodologii BIM w
Polsce.
W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące
pytania:
1. Czy

ministerstwo

jest

zainteresowane

jak

najszybszym

metodologii BIM w zamówieniach celu publicznego ?

wdrożeniem

2. Czy zgadza się Pan z postulatami wypracowanymi podczas konsultacji
3. Czy trwają prace nad wdrożeniem metodologii BIM w Ministerstwie i na jakim
są etapie?
4. Jaki jest skład zespołu pracującego nad wdrożeniem metodologii ?
5. Czy

zechce

Pan

skorzystać

z

wiedzy

i

doświadczenia

ekspertów

uczestniczących w konsultacjach o których mowa w niniejszej interpelacji?
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