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Z racji wykształcenia i zawodu szcze-
gólnie interesuję się pracą inżynierów. 
Ich codzienność zawodowa obejmuje 
szereg obowiązków: projektowanie, 

wykonywanie dokumentacji, koordynacja i nad-
zory autorskie. Procesy mają zbliżony przebieg, 
bez względu na to, w czym specjalizują się ich 
wykonawcy. Tym jednak, co łączy projektantów 
na znacznie wcześniejszym etapie, jest wykształ-
cenie. Każdy inżynier z pewnością jak z ręka-
wa sypie opowieściami o ciężkich egzaminach 
z wytrzymałości materiałów, matematyki, geo-
metrii wykreślnej, automatyki, hydromechaniki 
i innych, charakterystycznych dla poszczególnych 
wydziałów. Oczywistym też jest, że w ujęciu opo-
wiadających, to właśnie na ich - w tym moim 
- wydziale owe, powracające jeszcze czasem 
w postaci koszmarów sennych, egzaminy były 
najtrudniejsze. Dziś jednak wolałbym skupić 
się nie na wspominaniu czasów studenckich, 
ale tym, co nastąpiło po nich, a w szczególno-
ści na podobieństwach w realizacji projektów.  
Pozwolę sobie odnieść je do tych znanych mi naj-
lepiej - statków.

Częstym poglądem jest, iż projektowanie jed-
nostek pływających znacznie różni się od pracy 
projektantów np. kubaturowych. Można długo 
udowadniać, że statek również jest obiektem ku-
baturowym, jednak pamiętając, że jeden obraz 
może zastąpić 1000 słów, posłużę się zdjęciami. 

Na fotografii poniżej znajduje się wycieczkowiec 
zacumowany przy nabrzeżu, obok budynku por-
towego. 

Choć oba są wspomnianymi już obiekta-
mi kubaturowymi, statek jest również maszy-
ną. Przemieszcza się na dużych dystansach, 
a dodatkowo posiada szereg złożonych sys-
temów - własną elektrownię, zakład utylizacji 
odpadów, instalacje: odsalania wody morskiej, 
oczyszczania spalin w procesie, pary, telekomu-
nikacyjne i elektryczne; system HVAC, hydraulikę 
wysokociśnieniową, transportu paliwa, gaszenia 
gazami obojętnymi i mgłą wodną, sieci inter-
netowe, automatykę, radiokomunikację i wiele, 
wiele innych. 
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w firmach projektowych

Piotr Bilon

„Więcej nas łączy, niż dzieli”. To proste zdanie możemy odnieść do wielu 
przeróżnych relacji - począwszy od cech ogólnoludzkich, przez atrybuty 
społeczeństw, aż po grupy zawodowe. I o ile łatwo jest nam przyjąć myśl, 
że jako ludzie nie różnimy się od siebie aż tak bardzo, o tyle w kwestii 
swojego fachu bywamy mniej otwarci… Niesłusznie. W poniższym artykule 
spróbuję udowodnić, że różnice pomiędzy branżami, z którymi miałem 
okazje obcować, w rzeczywistości są iluzoryczne.
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Jeżeli nie wymieniłem jakiejkolwiek branży, to 
rzut oka na pokład słoneczny największego na 
świecie statku pasażerskiego powinien pomóc 
zrozumieć, że w proces jego tworzenia zaanga-
żowany był cały szereg projektantów.

Projektowanie obiektów związanych z go-
spodarką morską ma też bardzo ciekawą od-
nogę - tworzenie platform wiertniczych oraz  
pływających rafinerii.

Można domyślać się, że skoro 
obiekty które projektujemy są 
do siebie podobne, to także sam 
sposób realizacji procesu projek-
towania w poszczególnych bran-
żach musi być podobny - jeśli nie 
identyczny.

Fot. Widok na instalację na FPSO (Floating Production and 
Storage Object).

Fot. Widok na instalację w rafinerii. 

Tym, co łączy pracę wszystkich projektantów 
jest również konieczność stosowania nowocze-
snych narzędzi wspierających proces projekto-
wania, których wdrożenie znajdzie pozytywne 
konsekwencje na etapie budowy i eksploatacji 
powstającego obiektu. Obecnie w Polsce rosną-
cym w znaczenie trendem jest wprowadzenie 
BIM, jako metodologii wymaganej dla realiza-
cji inwestycji. W branży morskiej jest ona stan-
dardem już od dość dawna i przyjętym jest, że 
nieopanowanie jej na poziomie umożliwiającym 
wprowadzanie do modelu informacji wykorzy-
stywanych zarówno do budowy i prefabrykacji 
elementów, jak i późniejszej eksploatacji jednost-
ki, dyskwalifikuje firmę jako podmiot zdolny do 
wykonania dokumentacji. Poniżej przykład kom-
pletnego modelu BIM statku pasażerskiego z od-
słoniętym pokładem technicznym.

Zajmując się od lat projektowaniem, wdraża-
niem oprogramowania BIM oraz mając doświad-
czenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami 
projektowymi, mogę z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzić, że proces projektowania w różnych 
branżach jest praktycznie identyczny.
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Różnice są de-facto iluzoryczne.

Różnimy się składnią stosowaną w poszczegól-
nych branżach, a spotykając się z identycznymi 
sytuacjami opisujemy je używając innych słów. 
Architekci dzielą projekty na fazy, a projektanci 
statków na etapy, w rzeczywistości jednak mówią 
dokładnie o tym samym - o zdefiniowanym frag-
mencie projektu. Konstruktor statku mówi o po-
kładach, a architekt o stropach; element podpie-
rający stropy to słup, a na statku pilers. Można 
tak wymieniać w nieskończoność, co do zasady 
jednak, zachowania inżynierów i klientów oraz 
proces projektowania jest praktycznie identyczny. 
Tak samo jak prawa fizyki, które każdego inży-
niera dotyczą dokładnie w ten sam sposób.

Jeżeli zatem różnice w procesie projektowa-
nia sprowadzają się do składni, a także są łatwo 
identyfikowalne i pozostają w mniejszości w sto-
sunku do podobieństw, to można założyć, że owe 
podobieństwa stanowią wspólny mianownik dla 
firm projektowych.

Wszędzie tam, gdzie procesy za-
chodzące w firmach są podobne, 
jest miejsce na tworzenie i wdra-
żanie rozwiązań wspomagają-
cych zarządzanie, które cechuje 
uniwersalny charakter. 

Rozwiązania te powinny być łatwe do urucho-
mienia i rozwiązywać większość palących proble-
mów, z którymi borykają się szefowie firm pro-
jektowych. Praktyczne doświadczenia z licznych 
wdrożeń systemów wspomagających zarządza-
nie zostały zebrane  w „Książce efektywne za-
rządzanie firmą projektową”, dostępnej 
w wersji elektronicznej (PDF) pod linkiem  
www.ksiazka.wayman.pl. Biznes projek-
towy, a tym samym tysiące firm projektowych 
i setki tysięcy projektantów, wchodzą właśnie 
 w nową erę.

Narzędzia ERP będą stosowane 
powszechnie i staną się częścią 
pracy firm z sektora inżynieryj-
no-projektowego. 

Owa transformacja systemów zarządzania spra-
wia, że czekają nas bardzo ciekawe czasy, czasy 
w których standardy będą wyznaczać producenci 
dedykowanych rozwiązań informatycznych.  
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System Wayman 
jest rozwiązaniem stworzonym z myślą 

o firmach projektowo-inżynieryjnych.

Skontaktuj się z nami niezwłocznie, by dowiedzieć się, 
w jaki sposób zagwarantować sobie i swojej firmie zwiększenie 

efektywności i znaczące oszczędności.

office@wayman.software
www.wayman.software


