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20 kwietnia w warszawskim Pałacu Lubomirskich odbyła się czwarta już edycja konferencji Open BIM „Projektowanie
Przyszłości”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmiało: „Podążamy OTWARTĄ ścieżką”. Podobnie jak
podczas ubiegłych edycji, także i w tym
roku można było odwiedzać stoiska licznych wystawców – firm będących partnerami i partnerami merytorycznymi wydarzenia.
Głównym tematem konferencji były zagadnienia Open BIM i możliwości, jakie
daje w procesie inwestycyjnym. Swoim
Członkowie Młodej Kadry z sekretarzem generalnym PZITB Wiktorem
doświadczeniem i wiedzą podzielili się
Piwkowskim podczas konferencji
z uczestnikami specjaliści z Polski oraz
z zagranicy.
Pierwszy panel otwierało wystąpienie Iaina Leydena, re- Konferencję zamknęła prezentacja Roberta Lacha z Miprezentującego organizację RICS, która objęła patro- nisterstwa Cyfryzacji, zatytułowana: „LIDAR, CityGML,
natem tegoroczne wydarzenie. Następni przedstawi- BIM – powiązania, zamiary, projekty”.
li prezentacje: Andres Garcia Damjanov z New Forma Konferencja przebiegała w przyjaznej, profesjonalnej
i Paweł Przybyłowicz z WSC Sp. z o.o. (partner mery- atmosferze, co niewątpliwie było zasługą moderatora
toryczny konferencji).
– Andrzeja Tomany z DATA COMP, który nie tylko sprawPo przerwie, w trakcie której goście mieli możliwość nie zarządzał czasem, ale także błyskotliwie moderował
odwiedzenia stoisk targowych, rozpoczął się drugi pa- dyskusje, które pojawiały się po każdym wystąpieniu.
nel konferencji, podczas którego swoje wystąpienia W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło 170 uczestnimieli: Jakub Wąchocki, reprezentujący BENTLEY SYS- ków, reprezentujących ponad 70 firm, a wśród nich: inTEMS (partner merytoryczny konferencji), Marcin Ca- westorzy, firmy wykonawcze, architekci, deweloperzy,
bała z CONSTRUSOFTU (partner merytoryczny kon- projektanci budowlani. Wśród gości nie zabrakło także
ferencji), Robert Szczepaniak z DESIGN EXPRESS pracowników naukowych, przedstawicieli Ministerstwa
(partner merytoryczny konferencji), Jakub Kulig z GRA- Infrastruktury i Budownictwa i studentów.
ITEC (partner merytoryczny konferencji). W drugim pa- Czwarta edycja konferencji OPEN BIM Projektowanie
nelu wystąpili również: Jerzy Rusin z BIM POINT, któ- Przyszłości była jak zwykle doskonałą okazją, aby zdory przedstawił prezentację: „buildingSMART”, Tomi być wiedzę od praktyków, mających do czynienia z omaHenttinen z buildingSMART Finland, mówiący o korzy- wianymi zagadnieniami w codziennym życiu zawodościach i wyzwaniach wynikających z technologii BIM, wym, a także miejscem wymiany doświadczeń oraz
oraz Rene Schumann z HOCHTIEF VICon, którego wy- zdobywania nowych relacji biznesowych. Udział w tym
stąpienie dotyczyło nowych możliwości, jakie techno- wydarzeniu dawał również wyjątkową możliwość skonlogia BIM otwiera dla całej branży i doświadczeń firmy frontowania swojej aktualnej wiedzy technicznej z doHOCHTIEF VICon w tym zakresie.
świadczeniem rozwiniętych rynków.
Trzeci i ostatni panel otworzył Mitch Borysławski z ECO- Partnerzy merytoryczni: GRAPHISOFT, WSC Sp. z o.o.,
DOMUS. Następnie swoje prezentacje przedstawili: BENTLEY SYSTEMS, VECTORWORKS, CONSTRUSOFT,
Franck Spieser z GSE GROUP z Francji (partner mery- HOCHTIEF Polska, BIM POINT, GSE GROUP, GRAITEC
toryczny konferencji), Leszek Włochyński z HOCHTIEF ROBOBAT, AUTODESK
Polska (partner merytoryczny konferencji), Rafał Wój- Partnerzy: BIMestiMate, Laser-3D.pl, WORKSTATIONS
towicz z DATA COMP (partner konferencji), oraz praw- Główny partner medialny: BUILDER
nicy – Kamil Stolarski i Konrad Majewski z SMW Legal, Partnerzy medialni: Przegląd Budowlany, edroga.pl
z prezentacją zatytułowaną: „Przetarg na BIM – polskie Patronat: RICS
Joanna Seroczyńska
doświadczenia”.
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