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1 WPROWADZENIE 

1.1 Uzasadnienie podjęcia tematu pracy 

Jednym z kluczowych czynników rzutujących na końcowy sukces przedsięwzięć 

budowlanych jest umiejętność współpracy uczestników tych przedsięwzięć. Wspólne 

działanie w celu realizacji przedsięwzięć w ustalonym terminie i przy założonym 

budżecie oraz osiągnięcie wysokiej jakości wykonania robót, pozwala uzyskać 

przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na rynku budowlanym. Na przestrzeni lat, 

podejście zakładające współpracę kilku organizacji w dążeniu do wspólnie ustalonych 

celów, bazując przy tym na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, zyskało nazwę 

partnerstwa (ang. partnering), a jego popularność w budownictwie wzrosła. „Można 

powiedzieć, że partnerstwo, w przeciwieństwie do konkurencji, charakteryzuje się 

nie walką, ale współpracą. Jest to nowy kierunek w podejściu do realizacji 

przedsięwzięć budowlanych. Rozbieżne interesy zastępowane są wolą udziału 

we wspólnie osiągniętym powodzeniu w realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Przedsiębiorstwa współpracują ze sobą, z zamiarem osiągnięcia rezultatu docelowego 

i wspólnych korzyści” (Radziszewska-Zielina, 2013). Tego rodzaju podejście 

do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi przyjęło się szczególnie dobrze 

w krajach takich jak USA (Gransberg, Dillon, Reynolds i Boyd, 1999), Wielka Brytania 

(OGC, 2003), Australia (Australian Constructors Association, 1999), Dania (Erhvervs- 

og Byggestyrelsens, 2006), Szwecja (Kadefors, Björlingson i Karlsson, 2007), 

Norwegia (Hosseini i inni, 2016), oraz Chiny (Chan A. P., Chan, Fan, Lam i Yeung, 

2006) i jest tam powszechnie stosowane zarówno jako współpraca w ramach 

pojedynczego przedsięwzięcia (ang. project partnering), jak i długookresowe 

partnerstwo strategiczne (ang. strategic partnering). 

Popularność tego podejścia do zarządzania w budownictwie wynika przede 

wszystkim ze znaczących korzyści płynących z jego stosowania, na które wskazują 

liczne publikacje poświęcone tej tematyce, m.in. (Weston i Gibson Jr, 1993), (Latham, 

1994), (Bennett i Jayes, 1995), (Larson, 1997), (Bennett i Jayes, 1998), (Egan, 1998), 

(Gransberg, Dillon, Reynolds i Boyd, 1999), (Black, Akintoye i Fitzgerald, 2000), 

(Chan, Chan i Ho, 2003a), (Beach, Webster i Campbell, 2005), (Chan A. P., Chan, Fan, 
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Lam i Yeung, 2006), (Nyström, 2008), (Meng, 2012), (Department of Transport and 

Main Roads, 2014), (Hosseini i inni, 2016). Wśród najbardziej zauważalnych korzyści 

partnerstwa należy wymienić: ograniczenie liczby i czasu trwania sporów, poprawę 

komunikacji i bliższe relacje pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć, oraz większe 

zadowolenie klienta. Oprócz nich, wskazuje się również na korzyści przekładające się 

bezpośrednio na efektywność realizacji przedsięwzięć, takie jak: redukcja czasu i kosztu 

realizacji przedsięwzięć, podniesienie jakości wykonywanych robót, skrócenie procesu 

projektowego oraz mniejsze koszty nadzoru. Autorzy publikacji (Bennett i Jayes, 1995) 

zaznaczają, że w przypadku stosowania partnerstwa w pojedynczym przedsięwzięciu 

można obniżyć koszty jego realizacji o 2-10%, zaś przy partnerstwie strategicznym 

zmniejszenie kosztów z czasem sięga 30%. Zaznaczają też, że sam koszt stosowania 

partnerstwa jest nieznaczny- zwiększa koszty realizacji przedsięwzięcia o mniej niż 1%. 

W Polsce jednak, mimo wymienionych zalet, partnerstwo nie zyskało do tej pory 

tak dużej popularności, jak we wcześniej wymienionych krajach i nie jest powszechnie 

stosowane z pełną świadomością. Co prawda istnieją krajowe publikacje wskazujące 

na zainteresowanie tą tematyką, jak np. (Leśniak, 2008), (Leśniak, 2010), 

(Radziszewska-Zielina, 2010c), (Signetzki, 2011), (Gasik, 2013), (Sobotka, Jaśkowski, 

Czarnigowska, Pawluś i Wałach, 2014), (Ryciuk, 2016). Jednak do nielicznych należą 

przykłady wykorzystania partnerstwa w praktyce. Do jednego z nich można zaliczyć, 

opisaną w artykule (Badura i Leśniak, 2008) współpracę, jaka miała miejsce w związku 

z budową prywatnego szpitala zlokalizowanego w Warszawie. Jest to przykład 

nawiązania krótkoterminowej współpracy partnerskiej pomiędzy inwestorem, 

projektantem i zarządzającym przedsięwzięciem oraz wykonawcą. W artykule opisany 

został sposób wyłonienia wykonawcy, a także przebieg współpracy partnerskiej już 

na etapie projektowania (wraz z doborem rozwiązań systemowych i materiałowych), 

wyceny oraz formułowania warunków umownych. 

Charakterystyczne dla rynku budowlanego jest częstsze dążenie 

poszczególnych uczestników przedsięwzięć budowlanych do osiągnięcia celów 

indywidualnych, niż współpraca w dążeniu do wspólnych celów. Pisze o tym autorka 

w książce (Ryciuk, 2016), odnosząc się do dwóch brytyjskich raportów (Latham, 1994), 

(Egan, 1998). Pierwszy z nich dotyczy ustaleń przetargowych i kontraktowych 

w sektorze budowlanym. Drugi natomiast porusza kwestię poprawy jakości 
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i efektywności w budownictwie mieszkaniowym. Autorka wskazuje na znaczne pole 

do poprawy w zakresie rozwijania relacji opartych na zaufaniu. Wynika to, z niskiego 

poziomu zaufania międzyorganizacyjnego oraz przewagi relacji antagonistycznych 

w sektorze budowlanym (relacje uczestników przedsięwzięć opierają się 

na rozbieżnych interesach stron i współzawodnictwie). Przyczyny tego stanu 

przedstawia pisząc: „Realizacja inwestycji budowlanych w większości przypadków, 

ze względu na swą wielkość i złożoność, wymaga zaangażowania i współpracy wielu 

podmiotów. Współpraca w sektorze budowlanym jest więc niezbędna, przy czym 

ze względu na specyfikę budowlanych łańcuchów dostaw, budowanie zaufania 

międzyorganizacyjnego oraz osiąganie korzyści wynikających z integracji w łańcuchach 

dostaw jest szczególnie trudne. Łańcuchy dostaw w budownictwie są często 

tymczasowe – tworzone na potrzeby realizacji tylko jednego projektu budowlanego. 

Głównym kryterium doboru partnerów biznesowych jest cena. Współpracę 

charakteryzuje niedostateczny przepływ informacji, myślenie krótkowzroczne, 

fragmentaryczne. Przedsiębiorstwa są nastawione głównie na realizację celów 

krótkoterminowych i maksymalizację zysków własnych” (Ryciuk, 2016). 

Koncentracja na indywidualnych celach często prowadzi do prób wykorzystania innych 

uczestników przedsięwzięć. Te próby z kolei rodzą długotrwałe spory mające nierzadko 

swój finał na salach sądowych i skutkujące nawet upadkiem przedsiębiorstw. 

W publikacji (Gasik, 2013) autor, pisząc w kontekście przedsięwzięć publicznych 

w Polsce, wskazuje na takie powszechne problemy jak: opóźnienia realizacji robót, 

przekraczanie budżetu, przerywanie realizacji przedsięwzięć, wzajemne 

oskarżenia zamawiającego i wykonawcy oraz długotrwałe procesy sądowe. Wśród 

czynników wpływających na jakość całego procesu inwestycyjnego wymienia 

natomiast: zaufanie, wpływy nieformalne, relacje pomiędzy uczestnikami 

przedsięwzięć, poziom partnerstwa i współpracy pomiędzy nimi oraz ich moralność. 

Autor wskazuje także, że spory pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych 

wynikają często, z naturalnego dla tych przedsięwzięć, nieprzewidywalnego charakteru. 

Zaznacza, że „w każdym dostatecznie długim i skomplikowanym projekcie nie ma 

możliwości przewidzenia wszelakich uwarunkowań jego realizacji. Mogą zostać 

wymyślone nowe technologie, przedmiot projektu może być niedodefiniowany, 

wykonawca oraz klient projektu mogą napotkać nieprzewidywane problemy finansowe, 
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kadrowe, technologiczne czy organizacyjne. Dokumentacja klienta może być 

nieprecyzyjna, opracowany przez wykonawcę plan realizacji projektu może być 

niewykonalny. Predykcje w kontraktach są oparte na nieprawdziwym założeniu, że w 

momencie zawierania kontraktu wszystkie informacje są znane (Rahman i 

Kumaraswamy, 2005). Kontrakty zawsze są niekompletne (Pinto, Slevin i English, 

2009) […] Ponieważ […] w odpowiednio dużych projektach nie ma możliwości 

przewidzenia całości realizacji produktu, zawsze powstają kwestie sporne dotyczące 

realizacji części prac. Zamawiający, zwykle twierdzi, że ich wykonanie leży w zakresie 

kontraktu, zaś wykonawca, że niektóre wymagane przez zamawiającego prace nie leżą 

w jego zakresie. Sytuacje takie kończą się sporami sądowymi” (Gasik, 2013). Autor 

wskazuje na stosowanie kontraktów opartych na relacjach, jako na sposób zmierzenia 

się z tym problemem. „Głównym celem kontraktów opartych na relacjach jest ich 

realizacja nie tylko w udokumentowanej prawnie części, ale także inne działania 

wykonywane na bazie zaufania ze względu na dodatkowe korzyści stron kontraktu 

(Xue, Shen i Ren, 2010). Kontrakty oparte na relacjach wskazują punkty zbieżnych 

interesów u stron uczestniczących w projektach (Rahman i Kumaraswamy, 2005)” 

(Gasik, 2013). Mając na uwadze wymienione spostrzeżenia, należy uznać za celowe 

wszelkie działania promujące rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięć budowlanych. Jest to tym bardziej istotne, że stosowanie 

partnerstwa, przekłada się na liczne wymierne i niewymierne korzyści, na które 

wskazano wcześniej, a które zostały szerzej omówione w podrozdziale 2.3.2.  

W Polsce, co prawda ponowna współpraca pomiędzy generalnymi 

wykonawcami i podwykonawcami jest chętnie podejmowana, jeżeli wcześniej 

przebiegała w sposób zadowalający (Leśniak, 2010). Jednakże rzadko przekłada się to 

na świadome stosowanie partnerstwa, jako podejścia do zarządzania przedsięwzięciami 

budowlanymi. Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych w Polsce wciąż nie jest 

powszechnie znane. Z tego względu zasadne wydaje się skupienie na relacjach 

partnerskich, jakie występują i są rozwijane pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć 

budowlanych, także bez formalnego stosowania partnerstwa. Zgodnie z definicją 

przedstawioną w raporcie (Construction Industry Institute, 1991), relacje partnerskie 

rozumiane będą jako relacje oparte na zaufaniu, poświęceniu się wspólnym celom 
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i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań i wartości każdego z uczestników 

przedsięwzięcia. 

Rozwijanie relacji partnerskich pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć 

budowlanych wymaga bieżącego monitorowania relacji w różnych obszarach 

współpracy. Pozwala to na szybką identyfikację ewentualnych problemów i podjęcie 

działań naprawczych. Do tej pory w literaturze przedmiotu prezentowano metody 

ograniczające się wyłącznie do oceny i monitorowania poziomu partnerstwa 

w przedsięwzięciach budowlanych (Bayliss, Cheung, Suen i Wong, 2004), (Cheung, 

Suen i Cheung, 2003), (Yeung, Chan i Chan, 2009), (Chen i Wu, 2012). Dodatkowo 

metody oceny partnerstwa prezentowane w przywołanych publikacjach 

uwzględniają w ocenie takie parametry jak: czas realizacji, koszt realizacji, jakość 

wykonania robót czy bezpieczeństwa na terenie budowy, które niewiele mówią 

jednak o stanie samych relacji partnerskich. Jedynie w przypadku rozmytego 

systemu eksperckiego przedstawionego w publikacji (Radziszewska-Zielina, 2011) 

ocenę uzupełniają zalecenia do sterowania relacjami partnerskimi. System ten dotyczy 

jednak partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw budowlanych. Wynika z tego 

skupienie się na dłuższym horyzoncie czasowym, niż w przypadku partnerstwa 

w przedsięwzięciach i ocena np. liczby dostawców, z którymi regularnie podejmowana 

jest współpraca. Relacje nie są zatem oceniane w odniesieniu do konkretnego 

przedsięwzięcia budowlanego. Ponadto w przypadku przedsiębiorstwa stosującego 

podejście partnerskie, nawiązuje ono współpracę strategiczną przede wszystkim 

z podwykonawcami lub generalnym wykonawcą oraz z dostawcami materiałów 

i sprzętu. Natomiast w realizacji przedsięwzięć budowlanych bardzo ważną rolę 

odgrywa również współpraca i rozwijanie relacji z projektantem oraz inwestorem. 

Rozmyty system ekspercki przedstawiony w (Radziszewska-Zielina, 2011) nie może 

zostać w związku z tym zaadoptowany do zarządzania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych. Brakuje więc narzędzia pozwalającego zarówno 

na bieżącą ocenę, jak i sterowanie relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych. Temat metod oceny partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych 

został szerzej omówiony w rozdziale 3. 

Ponadto dotychczasowe publikacje wskazują w sposób ogólny na korzyści 

ze stosowania partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. Brak natomiast analiz 
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dotyczących tego, w jakim stopniu relacje partnerskie w poszczególnych obszarach 

współpracy uczestników przedsięwzięć wpływają na osiągane korzyści. 

Można powiedzieć, że sukces przedsięwzięcia będzie osiągnięty, jeżeli zostanie 

ono zrealizowane w ustalonym terminie i budżecie, zaś jakość wykonania będzie 

zadowalająca. Właśnie czas, koszt i jakość wymieniane są jako powszechnie przyjęte 

mierniki sukcesu przedsięwzięcia m.in. w artykule (Kosecki, 2008) i książce 

(Masterman, 1992). Wskazuje się na te mierniki również w książce (Strzelecka, 

Glinkowska, Maciejewska i Wiażel-Sasin, 2014), w której autorki nawiązują 

do opracowania (Mingus, 2002). W tych dwóch ostatnich publikacjach pośród 

mierników sukcesu przedsięwzięcia wymieniane jest również spełnienie celów 

przedsięwzięcia (zakres) oraz określenie, czy nie wystąpiły straty w zespole lub 

relacjach pomiędzy pracownikami (zasoby). Ostatni z wymienionych mierników 

wskazuje, że dobre relacje pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć także uznawane 

są za składową sukcesu przedsięwzięcia. Ponadto straty w zespole mogą wynikać z 

wystąpienia wypadków przy pracy, co wiąże się ściśle z bezpieczeństwem pracy. 

Bezpieczeństwo, jest szczególnie istotne w przypadku budownictwa, ze względu na 

wysoki poziom zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka oraz wysoką wypadkowość 

(Hoła i Szóstak, 2015). 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze spostrzeżenia, jako temat pracy doktorskiej 

obrano opracowanie systemu sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych. Zadaniem systemu będzie wspomaganie 

efektywnego zarządzania relacjami w trakcie realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Będzie to możliwe poprzez formułowanie zaleceń dotyczących rozwijania relacji 

partnerskich w obszarach przynoszących największe korzyści w odniesieniu do czasu, 

kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Opracowany system przeznaczony będzie do użytkowania, w zależności 

od stosowanego systemu realizacji, przez generalnego wykonawcę lub przedsiębiorstwo 

zarządzające, pełniące funkcję np. project managera lub construction managera. 

W dalszej części pracy podmiot ten będzie nazywany zarządzającym przedsięwzięciem. 

Zobowiązany jest on do dotrzymania ustalonego terminu ukończenia przedsięwzięcia, 

zapewnienia wymaganej jakości robót oraz bezpieczeństwa na terenie budowy. 

Jak każdy przedsiębiorca, kierując się chęcią zysku, będzie starał się wywiązać z tego 
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zadania, utrzymując koszy na możliwie niskim poziomie. Będzie zatem zainteresowany 

osiągnięciem wymienianych wcześniej korzyści ze stosowania partnerstwa. 

Jak wskazano w raporcie (Latham, 1994), rola generalnych wykonawców w realizacji 

przedsięwzięć jest kluczowa, gdyż są najbardziej skutecznymi koordynatorami 

zasobów. Odpowiadają przy tym za sprawne prowadzenie całego procesu realizacji 

przedsięwzięcia, a także za efektywność i jakość robót podwykonawców. Podobną rolę 

odgrywają przedsiębiorstwa zarządzające np. w systemach realizacji nieprzewidujących 

generalnego wykonawcy. Zarządzający przedsięwzięciem, podczas jego realizacji, 

utrzymuje bezpośredni kontakt zarówno z wykonawcami (podwykonawcami), 

dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego, inwestorem oraz projektantem, co daje 

mu duże możliwości inicjowania i rozwijania relacji partnerskich. W rozważaniach 

ograniczono się zatem do realizacji przedsięwzięć budowlanych od momentu 

rozpoczęcia robót budowlanych, do momentu odbioru końcowego. Wynika to również 

z tego, że podczas przygotowania inwestycji, ze względu na różnorodność systemów 

realizacji przedsięwzięć budowlanych, zaangażowane mogą być różne podmioty. 

Ponadto współpraca podejmowana przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami 

na etapie ofertowania i pozyskania kontraktu nie zawsze w praktyce skutkuje 

późniejszym podpisaniem umowy, a zlecenie może być powierzone innym 

podwykonawcom. Co więcej, to podczas realizacji przedsięwzięcia najczęściej 

występują sytuacje nieprzewidziane, problemy i spory, w których rozwiązaniu relacje 

partnerskie mają duże znaczenie. Wpływ relacji partnerskich na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo jest więc najbardziej widoczny właśnie na tym etapie budowlanego 

procesu inwestycyjnego. 

System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych, będzie pierwszym tego rodzaju narzędziem wspomagającym 

efektywne zarządzanie relacjami w przedsięwzięciach. Dotychczasowe propozycje 

nie umożliwiały bowiem sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych. Ponadto do tej pory nie analizowano wpływu relacji partnerskich 

w różnych obszarach współpracy na korzyści w odniesieniu do czasu, kosztu, 

jakości oraz bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięć budowlanych. Podjęta 

tematyka pracy doktorskiej wpisuje się w sformułowane w podsumowaniu monografii 

(Radziszewska-Zielina, 2010c) oczekiwane dalsze kierunki badań w temacie 
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partnerstwa w budownictwie, wśród których znalazły się: relacje partnerskie 

w przedsięwzięciach budowlanych, ilościowe ujęcie korzyści ze stosowania podejścia 

partnerskiego, kontrola kosztu i czasu trwania przedsięwzięcia dzięki podejściu 

partnerskiemu. 

1.2 Cele i tezy pracy 

Główny cel pracy: 

Opracowanie systemu sterowania i oceny relacji partnerskich pomiędzy 

zarządzającym przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami), projektantem, 

dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego oraz inwestorem w realizacji 

przedsięwzięć budowlanych. 

Cele cząstkowe pracy: 

 Określenie struktury parametrów relacji partnerskich pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami), projektantem, 

dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego oraz inwestorem, a także 

odpowiadających tym parametrom wskaźników liczbowych. 

 Opracowanie metody oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych. 

 Opracowanie modelu wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

 Przeprowadzenie badań dotyczących oceny poziomu relacji partnerskich 

i ich wpływu na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych, wraz z analizą uzyskanych wyników.  

 Opracowanie modelu sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych. 

 Implementacja komputerowa systemu sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych. 
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Tezy pracy: 

 Rozwijanie relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych przekłada się 

na korzyści w postaci skrócenia czasu, obniżenia kosztu oraz poprawy jakości 

i bezpieczeństwa ich realizacji. 

 Zastosowanie systemu sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych wspomaga rozwijanie relacji partnerskich w 

trakcie realizacji tych przedsięwzięć. 

1.3 Schemat działania systemu i zakres pracy 

Ogólny schemat działania opracowywanego systemu sterowania i oceny relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych został zaprezentowany na rysunku 1.1. 

Korzystanie z systemu wymagać będzie od zarządzającego przedsięwzięciem podania 

następujących informacji: 

 Ocen parametrów relacji. 

 Wag mierników sukcesu przedsięwzięcia: czasu, kosztu, jakości 

i bezpieczeństwa jego realizacji. 

 Opcjonalnie ocen, jak poziom relacji partnerskich w odniesieniu 

do poszczególnych parametrów wpływał na mierniki sukcesu przedsięwzięcia. 
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Rys. 1.1 Ogólny schemat działania systemu sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych 

Aby móc na bieżąco monitorować poziom relacji partnerskich 

w przedsięwzięciu, zalecane jest regularne organizowanie spotkań przeglądowych 

i warsztatów partnerstwa oraz ocenianie stanu relacji (Bennett i Jayes, 1995). 

Korzystanie z prezentowanego systemu również wymagać będzie takiej regularności 

(np. ocena co miesiąc). Na podstawie ocen poszczególnych parametrów relacji 

partnerskich, moduł oceny systemu pozwoli określić poziom relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia oraz 

całościową ocenę poziomu relacji partnerskich w tym przedsięwzięciu. Wykorzystana 

w tym celu zostanie część algorytmu metody AHP (Analytic Hierarchy Process) oraz 

teoria zbiorów rozmytych. Poza tym, moduł sterowania systemu umożliwi uzyskanie, 

dla każdego parametru relacji partnerskich, zalecenia do sterowania spośród 

następujących możliwości: zachowaj, popraw, popraw natychmiast. Zalecenia 
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uzupełnione zostaną o przykładowe działania, jakie można podjąć, aby poszczególne 

parametry relacji partnerskich poprawić. W module sterowania zastosowany zostanie 

rozmyty model wnioskowania. Oprócz ocen parametrów relacji partnerskich, system 

będzie wykorzystywał także podane przez operatora wagi mierników sukcesu 

przedsięwzięcia (czasu, kosztu, jakości i bezpieczeństwa jego realizacji) oraz określone 

na podstawie badań ankietowych, wagi wpływu parametrów relacji partnerskich na 

wymienione mierniki sukcesu przedsięwzięcia. Wpływ parametrów relacji partnerskich 

na mierniki sukcesu przedsięwzięcia zbadany zostanie z zastosowaniem analizy 

korelacji i regresji. Moduł sterowania pozwoli wskazać parametr relacji partnerskich, 

który należy poprawić jako pierwszy. Uzupełnieniem będzie moduł objaśniający 

pozwalający na przedstawienie w sposób czytelny ścieżki wnioskowania prowadzącej 

do uzyskania danej konkluzji. Dodatkowo system zostanie zaopatrzony w moduł 

uczący. Pozwoli on na uzupełnianie zbioru danych zebranych podczas badań 

ankietowych o informacje z danego przedsięwzięcia. Zaktualizowane zostaną wtedy 

wartości wag wpływu parametrów relacji partnerskich na mierniki sukcesu 

przedsięwzięcia. Wymagało to będzie wprowadzenia dodatkowo oceny wpływu 

poszczególnych parametrów relacji partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia. 

Operator dokona wyboru, czy wprowadzi te dodatkowe dane, czy skorzysta z 

podstawowego zakresu danych, zebranych podczas badań ankietowych 

przedstawionych w pracy. W celu uwidocznienia efektów działania systemu i śledzenia 

zmian ocen poszczególnych parametrów, oceny te będą prezentowane w sposób 

graficzny. 

Zakres pracy zaprezentowano w formie schematu na rysunku 1.2. W kolejnych 

rozdziałach przedstawione zostaną poszczególne etapy realizacji systemu sterowania 

i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. 
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2 ISTOTA KONTRAKTÓW RELACYJNYCH 

W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH 

2.1 Pojęcie i cel kontraktów relacyjnych w przedsięwzięciach 

budowlanych 

Charakterystycznym problemem sektora budowlanego na całym świecie jest 

występowanie antagonistycznych relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami 

przedsięwzięć budowlanych. Objawiają się one przede wszystkim niskim poziomem 

współpracy, ograniczonym zaufaniem czy nieefektywną komunikacją (Moore, Mosley 

i Slagle, 1992), (Chan A. P., Chan, Fan, Lam i Yeung, 2004). Zróżnicowana struktura 

organizacyjna uczestników przedsięwzięć budowlanych oraz powiązań pomiędzy nimi 

wymaga zatem efektywnego zarządzania relacjami (Walker A. , 1989). Z tego też 

powodu coraz większą popularność zyskują różne formy kontraktów relacyjnych 

(ang. relational contracts/contracting (RC)). Ich podstawy stanowią: określenie 

wspólnych celów uczestników przedsięwzięcia, stosowanie podejścia „win-win” 

w rozwiązywaniu sporów (wszystkie strony czują się usatysfakcjonowane) i rozwijanie 

relacji opartych na współpracy (Alsagoff i McDermott, 1994), (Jones, 2000), 

(Rowlinson i Cheung, 2004),  (Kumaraswamy, Rahman, Ling i Phng, 2005). 

W publikacji (Australian Constructors Association, 1999) kontrakty relacyjne 

w budownictwie zdefiniowane zostały jako proces ustalenia i zarządzania relacjami 

pomiędzy stronami mający na celu usunięcie barier, zachęcenie do maksymalnego 

zaangażowania i umożliwienie wszystkim stronom osiągnięcie sukcesu. W książce 

(Chan, Chan i Yeung, 2015) autorzy wyróżniają następujące główne formy, jakie 

przyjmują kontrakty relacyjne: partnerstwo w przedsięwzięciu, partnerstwo 

strategiczne, alians w przedsięwzięciu, alians strategiczny, partnerstwo publiczno-

prywatne oraz joint venture. W artykule (Kumaraswamy, Rahman, Ling i Phng, 2005), 

autorzy zaznaczają, że forma kontraktu relacyjnego powinna zostać dostosowana do 

konkretnej sytuacji, tak by odpowiadała założonym celom. Z kolei w artykule (Rahman 

i Kumaraswamy, 2002) wskazuje się, że warunki tego rodzaju kontraktów powinny być 

elastyczne, jako że pierwotne założenia dotyczące realizacji przedsięwzięcia mogą ulec 

zmianom np. ze względu na zmianę preferencji inwestora dotyczących rozwiązań 
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projektowych i materiałowych, ekstremalne warunki pogodowe lub nieprzewidziane 

warunki gruntowe. Ci sami autorzy w artykułach (Rahman i Kumaraswamy, 2004), 

(Rahman i Kumaraswamy, 2005) ocenili również, że dzięki ciągłym procesom 

dostosowawczym, kontrakty relacyjne pozwalają na utrzymanie dobrych relacji 

w długich i złożonych przedsięwzięciach. W artykule (Sanders i Moore, 1992) wskazuje 

się na zastosowanie kontraktów relacyjnych w celu stworzenia środowiska 

do wzmocnienia zaufania, otwartej komunikacji i zaangażowania pracowników. 

W artykule (Yeung, Chan i Chan, 2012) autorzy podjęli się zdefiniowania kontraktów 

relacyjnych poprzez wskazanie kluczowych elementów tych kontraktów. Wynikiem ich 

analiz jest model kontraktów relacyjnych przedstawiony na rysunku 2.1. W jego 

centrum znajduje się pięć podstawowych elementów, które zawsze występują: 

zaangażowanie, zaufanie, współpraca i komunikacja, wspólne cele oraz filozofia 

„win-win”. Dołączenie do nich wybranych elementów spoza centrum modelu określa 

różne formy kontraktów relacyjnych w przedsięwzięciach budowlanych. 

 

Rys. 2.1 Model kontraktów relacyjnych zawierający ich kluczowe elementy (Yeung, Chan 

i Chan, 2012) 
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2.2 Formy i charakterystyka kontraktów relacyjnych 

w przedsięwzięciach budowlanych 

Kontrakty relacyjne mogą występować w różnych formach, spośród których 

można wyróżnić sześć głównych: partnerstwo w przedsięwzięciu, partnerstwo 

strategiczne, alians w przedsięwzięciu, alians strategiczny, partnerstwo publiczno-

prywatne oraz joint venture (Chan, Chan i Yeung, 2015). Tabela 2.1 zawiera 

zestawienie definicji poszczególnych form kontraktów relacyjnych. 

Tabela 2.1 Zestawienie definicji sześciu głównych form kontraktów relacyjnych (Chan, 

Chan i Yeung, 2015) 

Forma kontraktów 

relacyjnych 
Definicja 

Partnerstwo 

w przedsięwzięciu 

(ang. Project partnering) 

Długotrwała współpraca dwóch lub więcej organizacji w celu osiągnięcia 

określonych celów biznesowych poprzez maksymalizację efektywności 

wykorzystania zasobów każdego partnera. Wymaga to zmiany tradycyjnych 

relacji oraz rozwoju wspólnej kultury organizacyjnej. Relacje opierają się 

na zaufaniu, poświęceniu się wspólnym celom i zrozumieniu indywidualnych 

oczekiwań i wartości (Construction Industry Institute, 1991). 

Partnerstwo strategiczne 

(ang. Strategic 

partnering) 

Główna różnica pomiędzy partnerstwem w przedsięwzięciu (relacje 

ustanowione dla pojedynczego przedsięwzięcia) a partnerstwem 

strategicznym (długotrwałe zaangażowanie wykraczające poza odrębne 

przedsięwzięcia) polega na tym, że pierwsze dotyczy pojedynczego 

przedsięwzięcia (Construction Industry Institute, 1991), natomiast drugie 

obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia (Bennett i Jayes, 1998) 

Alians w przedsięwzięciu 

(ang. Project alliancing) 

Porozumienie o współpracy pomiędzy dwiema lub więcej organizacjami, 

które stanowi część ich ogólnej strategii i przyczynia się do osiągnięcia 

ich głównych celów i celów dla konkretnego przedsięwzięcia (Kwok 

i Hampson, 1996). Strony ustalają z góry poziomy swojego wkładu 

i wymagany zysk. Jeżeli jedna ze stron aliansu osiągnie zbyt słabe wyniki, 

wówczas wszyscy pozostali partnerzy aliansu są narażeni na ryzyko utraty 

swoich zysków, a nawet mogą dzielić straty zgodnie z uzgodnionym 

w przedsięwzięciu modelem podziału zysków i strat (Walker, Hampson 

i Peters, 2000), (Walker, Hampson i Peters, 2002). 

Alians strategiczny 

(ang. Strategic alliancing) 

Główna różnica pomiędzy aliansem w przedsięwzięciu a aliansem 

strategicznym polega na tym, że alians w przedsięwzięciu ma zdefiniowany 

koniec, którym jest najczęściej data zakończenia przedsięwzięcia (Hampson i 

inni, 2001). Natomiast alians strategiczny zazwyczaj istnieje pomiędzy 

dwoma przedsiębiorstwami i wykracza poza dane przedsięwzięcie (Walker, 

Hampson i Peters, 2000). 

Partnerstwo publiczno-

prywatne (ang. Public 

private partnerships) 

Współpraca, w ramach której sektory publiczny i prywatny wykorzystują 

swoje uzupełniające się umiejętności w przedsięwzięciu, z różnym poziomem 

zaangażowania i odpowiedzialności, w celu świadczenia usług publicznych 

(Hong Kong Efficiency Unit, 2003). 

Joint venture 

Joint venture obejmuje dwie lub więcej prawnie odrębnych organizacji 

(partnerów), z których każda uczestniczy w podejmowaniu decyzji 

przez wspólnie utworzony podmiot (Geringer, 1988). 
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W publikacji (Manley i Hampson, 2000) autorzy zaznaczają, że kluczową 

różnicą pomiędzy partnerstwem a aliansem jest to, że partnerstwo nie jest, 

tak jak alians, wyrażone w postaci prawnie wiążącej umowy. Funkcjonuje natomiast 

obok standardowych umów, nie posiadając mocy prawnej. W przypadku partnerstwa 

występuje natomiast karta partnerstwa (ang. partnering charter), stanowiąca 

porozumienie podpisywane przez wszystkie zainteresowane strony, wyrażające chęć 

współpracy w przedsięwzięciu budowlanym. Partnerstwo zachęca do bliższych relacji 

i wspólnych celów, natomiast alians wymusza je (Johnson, Feng, Sitzabee i Jernigan, 

2013). W aliansach wszystkie strony wspólnie zyskują lub wspólnie ponoszą straty. 

Forma aliansu wymaga również większych zasobów niż partnerstwo ze względu 

na skomplikowane procedury wyboru uczestników i ciągłe wysokie wymagania 

informacyjne w trakcie realizacji przedsięwzięć. Z kolei partnerstwo wymaga więcej 

zasobów niż tradycyjne podejście ze względu na np. koszt opracowania karty 

partnerstwa i warsztatów partnerstwa. 

Partnerstwo publiczno-prywatne dotyczy współpracy pomiędzy podmiotami 

publicznymi i prywatnymi w obszarze realizacji przedsięwzięć lub świadczenia usług 

publicznych. Może ona przyjmować szeroki wachlarz form obejmujących 

m.in. projektowanie, budowę, finansowanie, eksploatację oraz dzierżawę (Korbus, 

Srokosz i Wawrzyniak, 2010). Istotą partnerstwa publiczno-prywatnego jest 

wprowadzenie podejścia rynkowego w miejsce zamówień publicznych wymagających 

całkowitego zaangażowania i finansowania przez sektor publiczny. 

Joint venture z kolei jest porozumieniem, w którym występuje zaangażowanie 

funduszy, obiektów i usług dwóch lub więcej prawnie odrębnych podmiotów w celu 

utworzenia nowego podmiotu dla obopólnych korzyści w długiej perspektywie 

czasowej (Tomlinson, 1970). Joint venture jest często stosowaną formą współpracy 

w celu zyskania dostępu do nowych rynków. W przypadku dużych przedsięwzięć 

budowlanych główną motywacją do rozpoczęcia tego rodzaju współpracy jest 

zapewnienie wystarczających środków finansowych dla realizacji przedsięwzięć 

charakteryzujących się wysoką kapitałochłonnością. Nie bez znaczenia jest również 

chęć zmniejszenia ekspozycji na ryzyko związane z możliwymi problemami 

finansowymi inwestorów (Walker i Johannes, 2003). 
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2.3 Partnerstwo jako specyficzna forma współpracy 

w przedsięwzięciach budowlanych 

2.3.1 Definicje i modele partnerstwa 

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji partnerstwa 

w odniesieniu do przedsięwzięć budowlanych. Jedną z częściej cytowanych jest 

definicja podana w publikacji (Construction Industry Institute, 1991), zgodnie z którą 

partnerstwo określone jest jako „długotrwała współpraca dwóch lub więcej organizacji 

w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych poprzez maksymalizację 

efektywności wykorzystania zasobów każdego partnera. Wymaga to zmiany 

tradycyjnych relacji oraz rozwoju wspólnej kultury organizacyjnej. Relacje opierają się 

na zaufaniu, poświęceniu się wspólnym celom i zrozumieniu indywidualnych 

oczekiwań i wartości”. 

W zbliżony sposób partnerstwo zostało zdefiniowane w przewodniku 

do stosowania partnerstwa w budownictwie (Bennett i Jayes, 1995). Autorzy określają 

w nim partnerstwo jako „podejście do zarządzania wykorzystywane przez dwie 

lub więcej organizacji, umożliwiające osiągnięcie specyficznych biznesowych celów, 

poprzez maksymalizację efektywności wykorzystania zasobów każdego partnera. 

Podejście to oparte jest na wspólnych celach, ustalonych metodach rozwiązywania 

problemów i aktywnym poszukiwaniu ciągłych ulepszeń”. Wskazują również, 

że partnerstwo może występować w pojedynczym przedsięwzięciu (ang. project 

partnering), lecz większe korzyści można osiągnąć, gdy opiera się na długofalowej, 

strategicznej współpracy w wielu przedsięwzięciach (ang. strategic partnering). Autorzy 

zwracają uwagę na trzy elementy kluczowe dla partnerstwa. Są to: wspólne cele 

uwzględniające interesy poszczególnych uczestników, wspólnie ustalony proces 

rozwiązywania problemów oraz ciągłe poszukiwanie ulepszeń, co przedstawiono 

w formie graficznej na rysunku 2.2. 
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Rys. 2.2 Trzy kluczowe elementy partnerstwa (Bennett i Jayes, 1995) 

Te same kluczowe elementy (wspólne cele, ustalony proces rozwiązywania 

problemów i ciągłe poszukiwanie ulepszeń) zostały ujęte w definicji przedstawionej 

w raporcie (Construction Industry Board, 1997) mówiącej, że „partnerstwo 

to ustrukturyzowane podejście do zarządzania, które ułatwia współpracę zespołową 

ponad granicami umownymi. Jego podstawowymi komponentami są sformalizowane 

wspólne cele, uzgodnione metody rozwiązywania problemów oraz aktywne 

poszukiwanie ulepszeń. Nie należy go mylić z innymi dobrymi praktykami w zakresie 

zarządzania przedsięwzięciami lub długotrwałymi relacjami, wynegocjowanymi 

umowami lub preferencyjnymi ustaleniami z dostawcami, w przypadku których brak 

odpowiedniej struktury i środków, które muszą wspierać relacje partnerskie”. 

W definicji przedstawionej w raporcie (Egan, 1998) autor zawarł informację 

na temat oceny postępów partnerstwa i podziału wypracowanych korzyści pisząc: 

„Partnerstwo obejmuje dwie lub więcej organizacji współpracujących w celu poprawy 

wyników, poprzez uzgodnienie wspólnych celów, opracowanie sposobu rozstrzygania 

sporów i dążenie do ciągłej poprawy, oceny postępów i dzielenia korzyści”. 

Na zróżnicowanie horyzontu czasowego partnerstwa zwraca uwagę autor 

raportu (Latham, 1994) pisząc, że partnerstwo to „porozumienie pomiędzy stronami 

przez określony lub nieokreślony czas. Strony zgadzają się współpracować 

we wzajemnym zaufaniu, aby osiągnąć określone cele, maksymalizując efektywność 

wykorzystania zasobów i wiedzy każdego uczestnika. Partnerstwo nie musi ograniczać 

Wspólne cele

Rozwiązywanie 
problemów

Partnerstwo

Ciągłe  
ulepszenia
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się do konkretnego przedsięwzięcia”. W opracowaniu wskazano także na takie istotne 

elementy jak: dążenie do ciągłej poprawy, otwartość pomiędzy stronami, gotowość 

do przyjęcia nowych pomysłów i dostrzeganie wspólnych korzyści. Zaznaczono 

również, że dla skutecznego partnerstwa, ważne jest zaangażowanie kierownictwa oraz 

wola współpracy uczestników przedsięwzięcia. 

W raporcie (Bennett i Jayes, 1998) autorzy określają partnerstwo oparte 

na wspólnych celach, ustalonym procesie rozwiązywania problemów oraz ciągłym 

poszukiwaniu ulepszeń mianem partnerstwa pierwszej generacji. Wskazują też 

na rozwój partnerstwa w tzw. partnerstwo drugiej generacji. Zostało ono zdefiniowane 

jako „zestaw strategicznych działań, które uwzględniają wspólne cele wielu 

przedsiębiorstw, osiągane dzięki kooperatywnemu podejmowaniu decyzji, 

wykorzystując przy tym informacje zwrotne, w celu ciągłej poprawy wspólnie 

osiąganych wyników”. Partnerstwo drugiej generacji rozpoczyna strategiczna decyzja 

o współpracy poszczególnych podmiotów w serii przedsięwzięć. Autorzy wskazują 

siedem filarów, na których ta współpraca powinna się opierać: 

 Strategia – identyfikacja celów inwestora i określenie udziału pozostałych 

uczestników w dążeniu do ich osiągnięcia. 

 Przynależność – określenie podmiotów, które należy zaangażować, 

aby zapewnić wszystkie niezbędnych umiejętności. 

 Sprawiedliwość – zapewnienie, że każdy jest wynagradzany adekwatnie 

do wykonanej pracy. 

 Integracja – poprawa zaangażowania uczestników w pracę zespołową poprzez 

rozwijanie współpracy i budowanie zaufania. 

 Benchmarking – określenie mierzalnych celów umożliwiających ciągłą poprawę 

osiąganych wyników z przedsięwzięcia na przedsięwzięcie. 

 Proces realizacji – przyjęcie standardów i procedur wdrażających najlepsze 

stosowane praktyki. 

 Informacje zwrotne – wyciąganie wniosków z realizacji przedsięwzięć, w celu 

ukierunkowania rozwoju strategii. 
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Autorzy raportu (Bennett i Jayes, 1998) wskazują również na początki 

tzw. partnerstwa trzeciej generacji, w którym przedsiębiorstwa budowlane podejmują 

inicjatywę stosowania partnerstwa obejmującego proces produkcji, wprowadzenie 

produktów na rynek i usługi towarzyszące. Inwestor jest w tym przypadku postrzegany 

jako klient, zaś poprawę efektywności dostrzega się w rozwijaniu prefabrykacji 

poszczególnych elementów i całych modułów obiektów budowlanych oraz 

w zarządzaniu łańcuchami dostaw.  

Bogate studium poświęcone tematowi definicji partnerstwa w przedsięwzięciu 

przedstawiono w artykule (Børve, Rolstadås, Andersen i Aarseth, 2017). Na podstawie 

wyników ankiety internetowej przeprowadzonej wśród cenionych i doświadczonych 

naukowców zajmujących się tematyką partnerstwa, sformułowano nową definicję. 

Obejmuje ona trzy podstawowe aspekty: uczestników, cele oraz umiejętności i techniki 

stosowane do realizacji celów. Opracowana definicja partnerstwa w przedsięwzięciu 

ma następującą postać: "Partnerstwo w przedsięwzięciu to strategia dotycząca relacji, 

w ramach której inwestor integruje wykonawców i innych głównych uczestników 

przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu we wspólne cele przedsięwzięcia, wspólne 

rozwiązywanie problemów i wspólną strukturę zarządzania, partnerzy dążą do relacji 

opartych na współpracy, zaufania i lepszych wyników." 

W artykule (Nyström, 2005) autor zwraca z kolei uwagę na to, że partnerstwo 

występuje w wielu wariantach i określane jest w różny sposób. Wyróżnia on dwa 

konieczne, ale niewystarczające elementy partnerstwa: zaufanie i wzajemne 

zrozumienie, które zostały przedstawione w centrum opracowanego modelu 

(rysunek 2.3). Przedstawiona koncepcja zakłada, że można mówić o partnerstwie, jeżeli 

oprócz tych dwóch elementów, występuje też część spośród elementów dodatkowych, 

spoza centrum modelu. Nie ma jednak określonych elementów dodatkowych lub ich 

zestawów, które muszą wystąpić. W ten sposób określone mogą być różne warianty 

partnerstwa. Model może być zatem postrzegany jako podstawa do opisania całej 

"rodziny" wariantów partnerstwa. Jak zaznacza autor, zapewnia to nową metodę 

definiowania wieloaspektowej koncepcji partnerstwa w elastyczny i uporządkowany 

sposób. 
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Rys. 2.3 Model partnerstwa (Nyström, 2005) 

Inny koncepcyjny model partnerstwa przedstawiono w artykule (Beach, Webster 

i Campbell, 2005). Zaprezentowano go na rysunku 2.4. Przedstawia on cztery kategorie 

kluczowych elementów partnerstwa oraz związki zachodzące pomiędzy nimi. Kategorie 

zaangażowania, procesów i narzędzi mają największy wpływ na ustanowienie i rozwój 

partnerstwa. Kultura organizacyjna zarówno generalnego wykonawcy, jak i dostawców 

także wpływa na rozwój partnerstwa, ale oddziaływanie może mieć również przeciwny 

kierunek. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć stanowią informację zwrotną 

dla procesu dalszego rozwijania partnerstwa. Zaangażowanie inwestora postrzegane jest 

z kolei, jako istotny czynnik zewnętrzny. 
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Kluczowe elementy  Kategoria 

Zaangażowanie inwestora 

Zaangażowanie kierownictwa 

Proces długoterminowy 

Inwestycja finansowa 
Przygotowanie personelu 

Wspólna wizja i cele 

Równość / Podział ryzyka 

P
a

rt
n
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st

w
o

 

Komunikacja 

Rozwiązanie konfliktów 

Wczesne zaangażowanie 
Ciągła ocena / poprawa wyników 

Wymiana wiedzy 

Edukacja i trening 

Integracja zespołu 
Warsztaty partnerskie 

Poszukiwanie innowacji 

Proces rozstrzygania sporów 

Zaangażowanie 

Procesy 

Narzędzia 

Sukces przedsięwzięcia 

Zaufanie 
Zmiana kulturowa 

Wspólne korzyści 

Wzajemne uczenie się 
Najlepszy stosunek jakości do ceny 

Ulepszona jakość usług 

Współzależność 

Efekty 

Kluczowe elementy Kategoria 

Kultura organizacyjna 

generalnego 

wykonawcy 

Kultura organizacyjna  

dostawców 

Informacja 

zwrotna 

 

Rys. 2.4 Koncepcyjny model partnerstwa (Beach, Webster i Campbell, 2005) 

W artykule (Anvuur i Kumaraswamy, 2007) autorzy również przedstawiają 

model partnerstwa. Został on zaprezentowany na rysunku 2.5. W pierwszej kolumnie 

ujęto panujące w przemyśle budowlanym warunki, będące genezą partnerstwa. Druga 

kolumna przedstawia elementy partnerstwa ważne dla stworzenia uczestnikom 

przedsięwzięcia warunków sprzyjających partnerstwu. Czynniki przedstawione 

w trzeciej kolumnie pozwalają przekształcić grupę osób zaangażowanych 

w przedsięwzięcie w efektywnie działający zespół. Ostatnia kolumna przedstawia 

korzyści i efekty stosowania partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. 
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 Przyczyny/ Panujące 

warunki 

Strategia zmian/ 

integracji 
Katalizatory Konsekwencje 

Zróżnicowanie 
  Złożoność 
  Niepewność 

  Współzależność 

Rozdrobnienie 

Konkurencja 
  Gra o sumie zerowej 

 Antagonizm 
  Krótkoterminowość 

  Brak innowacji 

Kontekst 

środowiskowy 
  Przyzwyczajenia przemysłu 

  Prawo 

  Wpływ społeczny 

Dotychczasowe 

doświadczenia 

  Podstawa afektywna 

  Podstawa kognitywna 

Partnerstwo 

 
  Warsztaty, spotkania liderów 
 

  Karta partnerstwa 

 
  Nagradzanie działań 

  budujących zespół 

 
  Procedury rozwiązywania 

  problemów 

 
  Okresowa ocena wyników 

 

  Szkolenia w zakresie  
  rozwiązywania problemów 

  i wspólnego podejmowania 

  decyzji 

Kluczowe czynniki 
 

  Równy status 
 

  Interakcja oparta na 

  współpracy 
 

  Wspólne cele 

 

  Wsparcie kierownictwa 

Efekty kognitywne/ 

afektywne  
  Postrzegana jednorodność  

  grupy 
  Postrzegane podobieństwo 

  do samego siebie 

  Zaufanie 
  Rekategoryzacja ("Ja/ oni" 

  na "My") 

  Pozytywne nastawienie 
  Empatyczne podejście 

  Pozytywna ocena 

 

Efekty behawioralne 
  Współpraca 

  Pomaganie 

  Zachowania 
  indywidualizujące podejście 

  Produktywność 

  indywidualna i grupowa 

Lepsza efektywność 
  Koszt, jakość, harmonogram 

  Innowacje 

 

Rys. 2.5 Model partnerstwa (Anvuur i Kumaraswamy, 2007) 

Można zauważyć, że partnerstwo jest definiowane na wiele różnych 

sposobów. Przyczynę tego dopatrywać można w tym, że partnerstwo przyjmuje 

wiele wariantów (Nyström, 2005). Należy jednak zwrócić uwagę, że w większości 

przytoczonych definicji można znaleźć odwołania do wspólnych celów, zaufania, 

rozwiązywania problemów, poszukiwania ulepszeń oraz poprawy efektywności 

działania. Warto także przywołać szereg określeń z publikacji (Department of 

Transport and Main Roads, 2014) na to, czym partnerstwo nie jest: 

 Partnerstwo nie jest obowiązkowe, ani nie jest wymogiem umownym. Ze swej 

natury strony muszą dobrowolnie zgodzić się na współpracę w ramach 

partnerstwa. 

 Partnerstwo nie ma skutków prawnych. 

 Partnerstwo nie jest „lekarstwem” na wszystko. 

 Partnerstwo nie jest nowym modnym hasłem. 

 Partnerstwo nie jest nową formą umowy. 
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 Partnerstwo nie jest „pójściem na łatwiznę”. 

 Partnerstwo nie jest sposobem na szybką naprawę słabego przedsiębiorstwa. 

Silne przedsiębiorstwa wzajemnie się wzmacniają, zaś słabe niszczą się 

nawzajem. 

 Partnerstwo to nie tylko systemy i metody, ale przede wszystkim ludzie, którym 

partnerstwo umożliwia bardziej efektywne działanie. 

2.3.2 Korzyści ze stosowania partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych 

W licznych publikacjach podnoszony jest temat korzyści, jakie niesie ze sobą 

stosowanie partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. W artykule (Chan, Chan 

i Ho, 2003a) autorzy na podstawie przeglądu literatury wyróżnili 13 z nich. Wyniki 

tej analizy obrazuje tabela 2.2 zawierająca wykaz pozycji literaturowych 

wspominających o poszczególnych korzyściach. Opis tych korzyści, bazujący 

na artykule (Chan, Chan i Ho, 2003a), został rozwinięty w dalszej części rozdziału. 
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Tabela 2.2 Korzyści partnerstwa na podstawie źródeł literaturowych (Chan, Chan i Ho, 

2003a) 

Źródło 

 Z
m

n
ie

js
ze

n
ie

 l
ic

z
b

y
 

sp
o

ró
w

 

L
ep

sz
a

 k
o

n
tr

o
la

 k
o

sz
tó

w
 

L
ep

sz
a

 k
o

n
tr

o
la

 c
z
a

su
 

tr
w

a
n

ia
 

W
y

żs
za

 j
a

k
o

ść
 

E
fe

k
ty

w
n

e 
ro

zw
ią

zy
w

a
n

ie
 

p
ro

b
le

m
ó

w
 

B
li

żs
ze

 r
e
la

cj
e
 

L
ep

sz
a

 k
o

m
u

n
ik

a
cj

a
 

C
ią

g
łe

 d
o

sk
o

n
a

le
n

ie
 

P
o

te
n

cj
a

ł 
d

la
 i

n
n

o
w

a
cj

i 

N
iż

sz
e 

k
o

sz
ty

 

a
d

m
in

is
tr

a
cy

jn
e
 

W
y

żs
zy

 p
o

zi
o

m
 

b
ez

p
ie

cz
eń

st
w

a
 

W
ię

k
sz

a
 s

a
ty

sf
a

k
cj

a
 

W
y

żs
za

 k
u

lt
u

ra
 p

r
a

cy
 

(Cook i Hancher, 1990)              

(Construction Industry 

Institute, 1991) 
             

(Cowan, Gray i Larson, 

1992) 
             

(Moore, Mosley i 

Slagle, 1992) 
             

(Sanders i Moore, 1992)              

(Abudayyeh, 1994)              

(Albanese, 1994)              

(Bates, 1994)              

(Brown, 1994)              

(Harback, Basham i 

Buhts, 1994) 
             

(Ellison i Miller, 1995)              

(Back i Sanders, 1996)              

(Construction Industry 

Institute, 1996) 
             

(Hellard, 1996a)              

(Matthews, Tyler i 

Thorpe, 1996) 
             

(Nielsen, 1996)              

(Ruff, Dzombak i 

Hendrickson, 1996) 
             

(Bloom, 1997)              

(Lazar, 1997)              

(Thompson i Sanders, 

1998) 
             

(Conley i Gregory, 

1999) 
             

(Gransberg, Dillon, 

Reynolds i Boyd, 1999) 
             

(Green, 1999)              

(Bayliss R. F., 2000)              

(Black, Akintoye i 

Fitzgerald, 2000) 
             

(Drexler Jr i Larson, 

2000) 
             

(Bourn, 2001)              

(Li H. , Cheng, Love i 

Irani, 2001) 
             

(Bayliss R. F., 2002)              

Razem 9 12 11 12 6 17 4 5 4 7 4 6 3 
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 Zmniejszenie liczby sporów 

Występowanie sporów jest częstym problemem w realizacji przedsięwzięć 

budowlanych, co przekłada się na powstawanie przestojów w prowadzonych robotach 

i nie sprzyja wykonaniu ich zgodnie z planem. Partnerstwo pozwala ograniczyć 

problem występowania sporów poprzez otwartą komunikację i poprawę współpracy 

pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia. Przytoczone publikacje wskazują na wyraźne 

zmniejszenie liczby sporów w przedsięwzięciach, w których stosowano partnerstwo.  

 Lepsza kontrola kosztów 

Dotychczasowe badania wskazują na to, że partnerstwo przekłada się na lepszą 

kontrolę kosztów w przedsięwzięciu. Pozwala ograniczyć rzeczywiste koszty 

przedsięwzięcia, zmniejszając ryzyko przekroczenia założonego budżetu. Przyczyn 

obniżenia kosztów dopatrywać można w: mniejszej liczbie poprawek, skróceniu czasu 

realizacji, większym zaangażowaniu uczestników przedsięwzięcia, poprawie zaufania 

pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, ograniczeniu problemów z określeniem 

zakresu robót, otwartej komunikacji, zmniejszeniu liczby wprowadzanych zmian, 

poprawie procesu rozwiązywania problemów, wyeliminowaniu „spychania” 

odpowiedzialności na innych uczestników, lepszym zrozumieniu celów przedsięwzięcia 

i poprawie antagonistycznych relacji (Albanese, 1994). 

 Lepsza kontrola czasu trwania 

Przywołane publikacje wskazują również na takie skutki stosowania partnerstwa 

jak lepsze wykonanie harmonogramu, szybsze podejmowanie decyzji oraz rzetelne 

programowanie przedsięwzięcia, co przekłada się na skrócenie jego czasu trwania. 

Uczciwe, oparte na współpracy podejście uczestników przedsięwzięcia pomaga 

w przypadku wystąpienia sporów, rozbieżności stanowisk i zmiennych warunków 

realizacji przedsięwzięcia. Lepsze wykonanie harmonogramu zmniejsza również ryzyko 

wystąpienia kar umownych. 

 Wyższa jakość 

Kolejną zaletą stosowania partnerstwa jest wysoka jakość wykonywanych robót 

i zmniejszenie liczby poprawek. W głównej mierze przyczynia się do tego zmiana 

relacji pomiędzy uczestnikami z antagonistycznych na partnerskie oparte na pracy 
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zespołowej w dążeniu do wspólnie określonych celów. Partnerstwo sprzyja również 

wymianie informacji na temat pojawiających się problemów jakościowych, wczesnemu 

ich rozpoznaniu i poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań. 

 Efektywne rozwiązywanie problemów 

W partnerstwie zakłada się usystematyzowane podejście do rozwiązywania 

zaistniałych problemów. Uczestnicy nie przewidują braku problemów 

w przedsięwzięciu dzięki stosowaniu partnerstwa, lecz przygotowują plan działania 

w razie ich wystąpienia. Możliwe jest poznanie i wykorzystanie metod rozwiązywania 

problemów innych uczestników przedsięwzięcia. Partnerstwo pomaga również 

wyeliminować konflikty personalne pomiędzy poszczególnymi osobami 

zaangażowanymi w przedsięwzięcie. 

 Bliższe relacje 

Poprawa komunikacji, wspólne wyznaczenie celów, akceptacja tego, 

że całkowite wyeliminowanie problemów nie jest możliwe i systematyczne podejście 

do ich rozwiązywania przekładają się na zacieśnienie współpracy i stworzenie 

środowiska dobrych, opartych na zaufaniu relacji pomiędzy uczestnikami 

przedsięwzięcia. Tradycyjne, antagonistyczne relacje tworzą z kolei atmosferę stresu 

i nie sprzyjają efektywnemu działaniu. 

 Lepsza komunikacja 

W celu poprawy komunikacji partnerstwo promuje otwartość, zaufanie oraz 

zrozumiały i łagodny język. Efektywna komunikacja zmniejsza ryzyko zaskoczenia 

przez nieprzewidziane opóźnienia w realizacji harmonogramu oraz zwiększone 

rzeczywiste koszty przedsięwzięcia, które mogłyby być przyczyną wystąpienia sporów. 

 Ciągłe doskonalenie 

Tradycyjnie odpowiedzialność za poprawę efektywności prowadzonych działań 

spoczywa przede wszystkim na wykonawcy, podczas gdy inwestor występuje w roli 

oceniającego. Partnerstwo angażuje wszystkich uczestników w długofalowy proces 

ciągłego doskonalenia i eliminowania niepotrzebnych barier, w celu usprawnienia 

procesu realizacji przedsięwzięcia. 
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 Potencjał dla innowacji 

Partnerstwo zachęca uczestników przedsięwzięcia do poszukiwania nowych 

rozwiązań i ich oceny pod względem przydatności w konkretnych warunkach 

przedsięwzięcia. Wykorzystanie innowacji pozwala usprawnić procesy zarówno 

projektowania jak i samej realizacji przedsięwzięcia. 

 Niższe koszty administracyjne 

Partnerstwo umożliwia obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem 

negocjacji oraz administrowaniem przedsięwzięciami, gdyż uczestnicy są świadomi 

swoich obaw dotyczących kwestii prawnych i występowania sporów. Możliwe jest 

wspólne usprawnienie procedur administracyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu 

ilości „papierkowej roboty”. 

 Wyższy poziom bezpieczeństwa 

Partnerstwo pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia robót 

budowlanych dzięki lepszemu zrozumieniu działań poszczególnych uczestników 

przedsięwzięcia. Szczególnie ważna jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat 

wykonywanych robót i stosowanych technologii, w celu lepszego poznania całego 

procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. To wszystko przekłada się na poprawę 

bezpieczeństwa i zapobieganie wypadkom przy pracy. 

 Większa satysfakcja 

Poszczególni uczestnicy przedsięwzięcia czerpią korzyści ze stosowania 

podejścia partnerskiego. Satysfakcja inwestora jest większa, gdyż w większym stopniu 

uczestniczy on w całym procesie realizacji przedsięwzięcia i jest lepiej poinformowany. 

Wykonawcy wypracowują z kolei zasłużony zysk. Praca w dobrej atmosferze 

i współpracującym ze sobą zespole jest przyjemna, a nie obciążająca. 

 Wyższa kultura pracy 

Praca w środowisku nastawionym na współpracę, a nie na konflikt, sprzyja 

poprawie kultury osób pracujących w przedsięwzięciu. Pozwala koncentrować się 

w większym stopniu na samej pracy, niż na potencjalnych roszczeniach. 
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Analizę danych dotyczących kosztu i czasu trwania przedsięwzięć publicznych 

realizowanych w USA przedstawiono w artykule (Weston i Gibson Jr, 1993). 

Porównano 16 przedsięwzięć, w których stosowano partnerstwo oraz 28 przedsięwzięć, 

w których nie stosowano tego podejścia. Średnie zmiany kosztu i czasu trwania 

realizacji w przypadku tej pierwszej grupy przedsięwzięć wyniosły odpowiednio 2,72% 

i 9,07%, podczas gdy te same wskaźniki w przypadku nie stosowania partnerstwa były 

wyraźnie wyższe i wskazywały na średni wzrost kosztu o 8,75% i średnie wydłużenie 

czasu trwania przedsięwzięć o 15,53%. 

W artykule (Gransberg, Dillon, Reynolds i Boyd, 1999) autorzy także 

przedstawiają ilościową analizę obejmującą szereg wskaźników czasowych 

i kosztowych dla przeszło 400 przedsięwzięć publicznych z USA, z których połowa 

była realizowana z zastosowaniem partnerstwa. Porównanie dwóch grup przedsięwzięć 

wskazuje, że partnerstwo pozwala na lepszą kontrolę zarówno kosztu, jak i czasu 

trwania. W przypadku stosowania partnerstwa, przedsięwzięcia były kończone średnio 

o 4,70% wcześniej niż planowano, podczas gdy w przypadku przedsięwzięć 

niepartnerskich czas trwania wydłużał się średnio o 10,04%. Opisywane dwie grupy 

przedsięwzięć wykazały mniejsze różnice pod względem zmiany kosztu realizacji. 

W przypadku stosowania partnerstwa średni wzrost kosztu realizacji przedsięwzięć 

wyniósł 2,93%, natomiast w przedsięwzięciach, w których nie stosowano tego podejścia 

średni wzrost kosztu realizacji wyniósł 3,70%. 

Wyniki badań nt. związku pomiędzy poszczególnymi elementami partnerstwa 

a sukcesem przedsięwzięcia na podstawie 291 przedsięwzięć budowlanych z Ameryki 

Północnej zaprezentowano w artykule (Larson, 1997). Sukces przedsięwzięć określany 

był w odniesieniu do: dotrzymania harmonogramu, kontroli kosztów, aspektu 

technicznego, potrzeb klientów, unikania sporów oraz ogólnych wyników. Analizowano 

przy tym takie elementy partnerstwa jak: budowanie zespołu, identyfikację 

potencjalnych konfliktów, proces rozwiązywania problemów, udział facylitatora, kartę 

partnerstwa, założenie uczciwego zysku wykonawcy, postanowienia dotyczące ciągłego 

doskonalenia oraz wspieranie pracy zespołowej przez kierownictwo. Dodatkowo 

analiza obejmowała to, czy kluczowi członkowie poszczególnych organizacji pracowali 

już wcześniej razem. Przedstawione wyniki wskazują, że stosowanie każdego 

z elementów partnerstwa przekłada się na co najmniej jeden z mierników sukcesu 
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przedsięwzięcia. Należy jednak zauważyć, że w badaniach nie określano, w jakim 

stopniu poszczególne elementy partnerstwa były stosowane, a jedynie czy występowały. 

Wyniki potwierdzają to, że partnerstwo przyczynia się do sukcesu przedsięwzięć 

budowlanych, poprzez rozwijanie opartych na współpracy relacji pomiędzy 

uczestnikami tych przedsięwzięć. Ponadto próby stosowania partnerstwa nie powinny 

ograniczać się do stosowania wyłącznie jednego lub dwóch elementów partnerstwa. 

Należy wykorzystywać kompleksowe podejście obejmujące pełny zakres działań 

partnerskich. 

W publikacji (Bennett i Jayes, 1995) autorzy wskazują, że w przypadku 

partnerstwa w pojedynczym przedsięwzięciu koszt realizacji można obniżyć o 2-10%, 

zaś przy partnerstwie strategicznym obniżenie kosztu, z czasem sięga nawet 30%. 

Wprowadzenie partnerstwa wiąże się jednak z pewnymi kosztami obejmującymi przede 

wszystkim organizację warsztatów i szkoleń, które autorzy określają na poziomie 

nieprzekraczającym 1% kosztów przedsięwzięcia. Ponadto autorzy wskazują na takie 

korzyści ze stosowania partnerstwa jak: wyższa jakość usług, lepsze rozwiązania 

projektowe, poprawa bezpieczeństwa na budowie, wcześniejsze sprostanie terminom 

realizacji oraz zapewnienie większych zysków dla zaangażowanych we współpracę 

uczestników przedsięwzięcia. 

W kolejnym raporcie (Bennett i Jayes, 1998) ci sami autorzy zaznaczają, 

że rozwinięcie współpracy do tzw. partnerstwa drugiej generacji pozwala obniżyć 

koszty realizacji przedsięwzięć nawet o 40% i skrócić ich czas o 50%. Natomiast 

w przypadku tzw. partnerstwa trzeciej generacji obniżenie rzeczywistych kosztów 

realizacji przedsięwzięć może wynieść nawet 50%, zaś skrócenie czasu trwania 

przedsięwzięcia może sięgać do 80% (temat kolejnych generacji partnerstwa został 

przedstawiony w podrozdziale 2.3.1). 

Autorzy artykułu (Black, Akintoye i Fitzgerald, 2000) na podstawie badań 

ankietowych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wskazują m.in. na takie korzyści 

jak: mniej antagonistyczne relacje, większa satysfakcja klienta oraz lepsze zrozumienie 

trudności napotykanych przez innych uczestników. 

W artykule (Bresnen i Marshall, 2000b) wskazuje się także na to, że większa 

stabilność obciążenia pracą związana z długoterminowym partnerstwem pomaga 
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przedsiębiorstwom efektywniej wykorzystywać zasoby i zwiększa ich skłonność 

do inwestowania w szkolenia i badania. 

W celu analizy korzyści partnerstwa wykorzystywano ponadto metodę quasi-

eksperymentu (Nyström, 2008), porównując ze sobą 10 przedsięwzięć publicznych 

realizowanych w Szwecji z zastosowaniem partnerstwa, z przedsięwzięciami 

o podobnej charakterystyce realizowanymi w sposób tradycyjny. W swojej analizie 

autor porównuje te przedsięwzięcia pod względem kosztu, jakości, elastyczności 

kontraktu, liczby sporów oraz czasu realizacji. Mimo wyników przemawiających 

w umiarkowanym stopniu na korzyść partnerstwa autor nie identyfikuje wyraźnego 

trendu. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. W przypadku ośmiu spośród 

dziesięciu porównywanych par przedsięwzięć, ich zakres obejmował utrzymanie (dróg, 

kolei, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budynków) a nie budowy obiektów. 

Stąd też brak danych dotyczących czasu trwania tych przedsięwzięć. Ponadto 

w przypadku sześciu par przedsięwzięć nie można było dokonać porównania 

ze względu na koszt realizacji. Co więcej, połowa przedsięwzięć zakwalifikowanych 

jako partnerskie nie zawierała elementów partnerstwa podczas realizacji pomimo tego, 

że w dokumentach przetargowych zawarto informację o partnerstwie, co samo w sobie 

stanowi interesujące ustalenie. 

W badaniach ankietowych przedstawionych w artykule (Meng, 2012) autor 

skupił się na ocenie wpływu poszczególnych cech relacji w łańcuchach dostaw 

w budownictwie na wyniki przedsięwzięć w brytyjskim sektorze budowlanym. Analiza 

pokazuje, że pogorszenie relacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień, przekroczenia planowanych kosztów oraz 

pogorszenia jakości wykonywanych robót. Uzyskane wyniki wskazują, 

że występowanie opóźnień w realizacji przedsięwzięć można znacznie ograniczyć 

poprzez budowanie zintegrowanych zespołów osób zaangażowanych 

w przedsięwzięcia, co przejawia się we wspólnym podejmowaniu decyzji, wspólnym 

rozwiązywaniu problemów oraz wspólnych wysiłkach dla ciągłego usprawniania 

procesu realizacji przedsięwzięcia. Występowanie przekroczeń planowanych kosztów 

może zostać ograniczone poprzez otwartą i efektywną komunikację, jasny 

i sprawiedliwy podział ryzyk, wyeliminowanie obwiniania innych uczestników 

przedsięwzięcia, regularną ocenę wyników i efektywne rozwiązywanie problemów. 
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Ustanowienie skutecznego mechanizmu rozwiązywania problemów wykazuje także 

znaczący wpływ na poprawę jakości robót. Wskazuje się również na zdecydowanie 

lepsze wyniki przedsięwzięć w przypadku długotrwałego partnerstwa strategicznego 

w stosunku do partnerstwa stosowanego w pojedynczym przedsięwzięciu. 

Temat korzyści płynących ze stosowania partnerstwa poruszono także 

w artykule (Ning i Ling, 2013). Przedstawiono w nim wyniki badań ankietowych 

obejmujących singapurskie publiczne przedsięwzięcia budowlane. Badania wykazały, 

że efektywne dzielenie się informacjami przekłada się na lepszą jakość relacji, a dobre 

relacje korzystnie wpływają na czas realizacji przedsięwzięć, jakość robót 

i zadowolenie klienta. Uczciwe podejście do podziału zysków i strat oraz ryzyk, 

jak również przestrzeganie ustalonych procedur i warunków umownych, pozytywnie 

wpływa na koszt realizacji przedsięwzięcia i zadowolenie klienta. Ponadto elastyczność 

oraz wspólne podejście do ustalania celów, obowiązków, planowania i oceny wyników 

przedsięwzięcia ma znaczny wpływ na skrócenie czasu trwania przedsięwzięcia. 

Pośród krajowych publikacji, w artykule (Leśniak, 2008) przedstawiono zalety 

współpracy partnerskiej z podwykonawcami robót budowlanych z punktu widzenia 

generalnych wykonawców. Wśród najistotniejszych wymienia się: poprawę jakości 

robót, wzrost zadowolenia inwestora, wzrost zaufania oraz poprawę relacji pomiędzy 

stronami. Wyniki dalszych badań przedstawiających z kolei opinie podwykonawców 

robót budowlanych zawarto w artykule (Leśniak, 2010). Wskazują one na takie istotne 

zalety jak: stabilność (płynność) w otrzymywaniu zleceń, redukcja kosztów, 

oszczędność czasu oraz podobnie jak w przypadku generalnych wykonawców, wzrost 

zadowolenia inwestora, wzrost zaufania, poprawa relacji pomiędzy stronami i poprawa 

jakości robót. 

Autor pracy doktorskiej (Signetzki, 2011) prezentuje wykorzystanie relacji 

partnerskich z klientami, jako strategii marketingowej przedsiębiorstw budowlanych 

stosowanej w celu poprawy konkurencyjności. W swojej pracy wskazuje na wpływ 

relacji partnerskich na konkurencyjność poprzez m.in.: powtórne zamówienia na usługi 

budowlane od dotychczasowych klientów, otrzymywane rekomendacje rynkowe, 

optymalizację rozwiązań technicznych, krótsze terminy realizacji, a także osiągane 

lepsze wyniki finansowe w stosunku do konkurencyjnych przedsiębiorstw. Analizując 

wyniki przeprowadzonych badań, zwraca on również uwagę na brak wiedzy 
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inwestorów na temat korzyści wynikających z partnerstwa oraz wskazuje 

na wykonawców budowlanych jako na stronę, która powinna inicjować i aktywnie 

kształtować relacje partnerskie ze swoimi klientami. Zebrane w pracy opinie 

respondentów przedstawiają także koncepcję partnerstwa jako sposób radzenia sobie 

z ostrą rywalizacją rynkową, szczególnie wzmożoną w okresach spowolnienia 

gospodarczego i zmniejszonej liczby realizowanych inwestycji budowlanych. 

Przytoczone wyniki analiz zawarte w pracy (Signetzki, 2011) wskazują 

na słuszność przyjętej w niniejszej dysertacji koncepcji adresowania 

przedmiotowego systemu sterowania i oceny relacji partnerskich 

do m.in. generalnych wykonawców. 

Przywołane publikacje pokazują, że stosowanie partnerstwa 

w przedsięwzięciach budowlanych niesie za sobą liczne korzyści zarówno 

w odniesieniu do wymiernych wyników przedsięwzięcia (m.in. czas trwania, koszt, 

jakość), jak również w odniesieniu do przebiegu współpracy (m.in. ograniczenie 

sporów, efektywne rozwiązywanie problemów, bliższe relacje pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięcia, lepsza komunikacja, wyższa kultura pracy). 

Zarówno krajowe, jak i zagraniczne opracowania wskazują na korzystny wpływ 

stosowania tego podejścia w przedsięwzięciach budowlanych. Jedynie wyniki 

przedstawione w artykule (Nyström, 2008) nie pozwoliły autorowi na wskazanie 

wyraźnego związku pomiędzy partnerstwem a analizowanymi korzyściami. Wskazano 

jednak na szereg kwestii, które mogły się do tego przyczynić. 

2.3.3 Trudności i przeszkody we wdrażaniu partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych 

Poza licznymi korzyściami płynącymi ze stosowania partnerstwa 

w przedsięwzięciach budowlanych, należy również być świadomym trudności 

mogących wystąpić podczas jego wdrażania. Przeglądu tego typu trudności i przeszkód 

dokonano w artykule (Chan, Chan i Ho, 2003b) na podstawie analizy literatury 

przedmiotu, co podsumowuje tabela 2.3. W dalszej części rozdziału opisano 

poszczególne trudności, bazując na przywołanej publikacji. 
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Tabela 2.3 Trudności i przeszkody we wdrażaniu partnerstwa na podstawie źródeł 

literaturowych (Chan, Chan i Ho, 2003b) 
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(Cook i Hancher, 1990)          

(Construction Industry Institute, 1991)          

(Cowan, Gray i Larson, 1992)          

(Sanders i Moore, 1992)          

(Moore, Mosley i Slagle, 1992)          

(Albanese, 1994)          

(Brown, 1994)          

(Harback, Basham i Buhts, 1994)          

(Loraine, 1994)          

(Larson, 1995)          

(Construction Industry Institute, 1996)          

(Dozzi, Hartman, Tidsbury i Ashrafi, 1996)          

(Hellard, 1996b)          

(Matthews, Tyler i Thorpe, 1996)          

(Ruff, Dzombak i Hendrickson, 1996)          

(Larson i Drexler., 1997)          

(Lazar, 1997)          

(Love, 1997)          

(Gardiner i Simmons, 1998)          

(Bresnen i Marshall, 2000b)          

(Longstaff, 2000)          

(Newman, 2000)          

Razem 6 16 3 3 6 3 3 9 3 

 Niezrozumienie koncepcji partnerstwa 

Wiedza i zrozumienie partnerstwa są niezbędne, aby mogło ono być z sukcesem 

stosowane. Problem stanowić może niezrozumienie, w jaki sposób partnerstwo może 

zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Niebagatelne znaczenie w tym przypadku 

ma ograniczone doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem 

partnerstwa, co wpływa na zrozumienie tego podejścia i wiedzę poszczególnych 

uczestników. Nieznajomość lub niezrozumienie koncepcji partnerstwa przez 

uczestników przedsięwzięcia powodować może porażkę w jego wdrażaniu. 
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 Problemy z relacjami 

Partnerstwo prowadzić ma do zmiany tradycyjnych relacji na relacje nastawione 

na współpracę i działanie zespołowe, zmniejszając tym samym liczbę sporów. Brak 

zmiany podejścia w tym zakresie utrudnia rozwój dobrych relacji pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięcia. Częstą przeszkodą jest brak zaufania z powodu 

wcześniejszych doświadczeń i obawy przed nieznanym wcześniej podejściem 

partnerskim. Myślenie w kategoriach „win-win”, stanowiące jeden z fundamentów 

partnerstwa, jest wówczas utrudnione. Próby wykorzystania dobrych relacji 

do własnych korzyści prowadzić mogą z kolei do wytworzenia się podejścia 

„lose-lose”, w którym wszystkie strony czują się poszkodowane. Uczestnicy 

przedsięwzięcia mogą mieć trudności ze sprawiedliwym podziałem ryzyk, chcąc 

wykorzystać relacje partnerskie do zmniejszenia własnej ekspozycji na ryzyka. Pewne 

zagrożenie stanowi również wytworzenie nadmiernych zależności od innych 

uczestników przedsięwzięcia. 

 Bariery kulturowe 

Partnerstwo jest kulturowo przeciwne tradycyjnemu podejściu do realizacji 

przedsięwzięć budowlanych. Ustalona kultura organizacyjna jest zaś trudna do zmiany. 

Wiele podmiotów jest niechętnych większej integracji. Często rozwinięta biurokracja 

stanowi barierę dla efektywnego partnerstwa. 

 Nierówne zaangażowanie 

Partnerstwo wymaga rzeczywistego zaangażowania wszystkich uczestników 

przedsięwzięcia, a nie tylko deklaracji. Powszechny w praktyce jest jednak nierówny 

poziom zaangażowania uczestników w rozwijanie partnerstwa. Brak zaangażowania, 

którejś ze storn, stanowi poważną barierę dla partnerstwa. Może prowadzić 

do nieporozumień i konfliktów, zatem istotne jest podjęcie wysiłku, aby zrównoważyć 

poziom zaangażowania wszystkich stron. Należy zwrócić uwagę, że wysoki poziom 

zaangażowania jest trudny do uzyskania i utrzymania przez cały okres realizacji 

przedsięwzięcia. 
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 Problemy z komunikacją 

Partnerstwo powinno zapewniać szybką, otwartą i bezpośrednią komunikację 

pomiędzy wszystkimi stronami. Jednak zdarzają się uczestnicy, którzy nie ufają sobie 

i nie chcą się swobodnie komunikować oraz dzielić informacjami. Problemy 

komunikacyjne skutkować mogą z kolei gorszą współpracą. 

 Brak ciągłego doskonalenia 

Częstą barierą napotykaną w działaniach usprawniających realizację 

przedsięwzięć budowlanych jest długi czas akceptacji i niskie nakłady na prace 

rozwojowe. Wspólne prace nad planami poprawy procesu realizacji przedsięwzięcia 

dają dobre rozpoznanie nieodłącznego ryzyka związanego z wprowadzeniem 

alternatywnych schematów działania. 

 Nieefektywne rozwiązywanie problemów 

Kolejną przeszkodę we wdrażaniu partnerstwa stanowi nieefektywny sposób 

radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, w skutek czego 

nie są one rozwiązywane szybko, tylko przeciągają się w czasie i eskalują. Problemy 

nie przestaną występować wraz ze stosowaniem partnerstwa nawet w przypadku 

podejścia nastawionego na ich identyfikację, zmierzenie się z nimi i ich rozwiązanie. 

 Niewystarczające wysiłki, aby kontynuować partnerstwo 

Wdrożenie partnerstwa wymaga dodatkowego personelu, czasu i zasobów. 

Istotny jest natomiast nie tylko wysiłek podjęty na samym początku przedsięwzięcia, 

lecz utrzymywanie zaangażowania przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. 

Po wstępnych warsztatach łatwo jest wrócić do codziennych zadań i zignorować 

koncepcję partnerstwa. W rzeczywistym, rutynowym działaniu uczestnicy napotykają 

liczne trudności, które ograniczają sukces partnerstwa. Przyczyną niepowodzenia 

partnerstwa może być np. niewystarczające lub nieodpowiednie szkolenie, 

przekładające się na brak zrozumienia koncepcji partnerstwa. 

 Dyskredytujące relacje 

Partnerstwo przynosi liczne korzyści dla branży budowlanej. Jednak bliższe 

relacje mogą w niektórych przypadkach przyczyniać się do korupcji. 

Aby wyeliminować tego typu dyskredytujące relacje i uniknąć możliwych zarzutów 
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o korupcję, uczestnicy przedsięwzięcia powinni wypracować strefę komfortu 

we współpracy, czyli powstrzymać się od wchodzenia w nadmiernie bliskie relacje. 

W artykule (Ng, Rose, Mak i Chen, 2002) autorzy identyfikują problemy 

związane z partnerstwem w przedsięwzięciach budowlanych z punktu widzenia 

wykonawców zaangażowanych w nieudane partnerstwo w pojedynczych 

przedsięwzięciach sektora publicznego w Australii. Większość problemów dotyczących 

partnerstwa w analizowanych przedsięwzięciach związana była z brakiem 

zaangażowania uczestników w wypracowanie wymaganej postawy partnerskiej. 

Kolejnym problemem okazało się to, że wykonawcy chcąc uzyskać zamówienie, 

składali oferty przetargowe z bardzo niską ceną, co skutkowało później koncentracją 

wykonawców na ochronie zysku i szkodliwie wpływało na ich zaangażowanie 

w partnerstwo. Respondenci wskazywali również na brak elastyczności ze strony 

inwestora w ustalaniu wymagań administracyjnych wobec wykonawców. 

Na efektywność partnerstwa w omawianych przedsięwzięciach niekorzystnie wpłynęło 

także utrzymanie tradycyjnej postawy "win-lose". Problem w przypadku dużych, 

zbiurokratyzowanych inwestorów publicznych, może stanowić także poświęcanie 

większej uwagi indywidualnemu wykonawcy. 

Poza korzyściami płynącymi z partnerstwa, na praktyczne problemy 

i ograniczenia, z jakimi spotykają się stosujący to podejście, zwracają uwagę autorzy 

artykułu (Bresnen i Marshall, 2000a). Przedstawiają oni studium 9 przypadków 

przedsięwzięć budowlanych z Wielkiej Brytanii, wskazując przy tym m.in. na takie 

problemy jak: trudności w zapewnieniu ciągłości pracy (ważne dla zaangażowania 

wykonawcy), obawy o to, że długoterminowe relacje mogą prowadzić 

w przedsiębiorstwach do mniejszej dbałości o konkurencyjność, nieprzeznaczenie 

wystarczającej ilości czasu i zasobów na wybór partnera do współpracy oraz budowanie 

zespołu, brak rozpowszechniania partnerstwa w łańcuchu dostaw oraz na niższych 

szczeblach organizacji, brak ciągłości relacji w przypadku niedostępności 

poszczególnych osób lub ich odejścia z organizacji. 

Swoje rozważania jeden ze współautorów kontynuuje w kolejnym artykule 

(Bresnen, 2007), gdzie nawiązuje do raportu (Bennett i Jayes, 1998), przedstawiającego 

dobre praktyki w zakresie partnerstwa w budownictwie oraz określającego siedem 

filarów partnerstwa. Bresnen w przypadku każdego z nich, identyfikuje potencjalny 
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paradoksalny efekt czyniący udane partnerstwo mniej prawdopodobnym. Wśród 

wymienionych przez autora paradoksalnych efektów partnerstwa znalazły się: 

 życzeniowe myślenie o strategii i zachowaniu, 

 wspieranie relacji opartych na zasadzie wyłączności, 

 zachęcanie do wyzysku i oportunizmu, 

 wzmocnienie pragnienia kontroli, 

 ustalanie niewłaściwych celów, 

 nadmierna koncentracja na inżynierii procesów, 

 nieumiejętność zdobywania wiedzy i uczenia się. 

Autorzy artykułu (Eriksson, Nilsson i Atkin, 2008) na podstawie badań 

przeprowadzonych wśród inwestorów budowlanych (prywatnych i publicznych) 

w Szwecji wskazują, że największe znaczenie dla wdrażania partnerstwa mają bariery 

kulturowe (kultura konserwatywna, postawy antagonistyczne, kierowanie się 

perspektywą krótkoterminową). Bariery organizacyjne takie jak: tradycyjna organizacja 

procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego, wymagania nowych kompetencji 

i tradycyjne procedury udzielania zamówień są równie znaczące. Badania wskazują 

z kolei, że bariery takie jak stosowanie standardowych form umów i przepisy prawne są 

uznawane za mniej istotne. 

Krajowych publikacji w temacie przeszkód we wdrażaniu partnerstwa jest 

niewiele. W jednej z nich (Leśniak, 2008) wskazano, że najistotniejszymi wadami 

współpracy partnerskiej z podwykonawcami robót budowlanych z punktu widzenia 

generalnych wykonawców są: problemy z „mocą przerobową” podwykonawcy 

decydującego się (pomimo swoich ograniczeń) na realizację zlecenia z powodu 

poczucia zobowiązania oraz zbyt duża pewność podwykonawcy wypływająca 

z przekonania, że otrzyma zlecenie. Z kolei wyniki dalszych badań w tym zakresie, 

przedstawione w artykule (Leśniak, 2010), wskazują, iż najistotniejszą wadą z punktu 

widzenia podwykonawców robót budowlanych jest pewność wypływająca 

z przekonania o uzyskiwaniu zleceń mogąca prowadzić do zaprzestania dbałości 

o konkurencyjność i wizerunek przedsiębiorstwa. 



43 

 

 

W innych krajowych badaniach nt. barier partnerstwa w polskich 

przedsiębiorstwach budowlanych (Radziszewska-Zielina, 2008) najistotniejszymi 

barierami okazały się: brak zrozumienia partnerstwa, znalezienie przedsiębiorstw, które 

będą w stanie być partnerami, przestarzały sposób zarządzania, czas i wysiłek 

konieczny, by dostosować do siebie obie organizacje, strach przed zmianami, 

popularność dokonywania zamówień w oparciu o najniższą cenę oraz przekonanie, 

że nie można w biznesie zbudować relacji opartych na zaufaniu. 

Liczne publikacje wskazujące na trudności i przeszkody we wdrażaniu 

partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych wskazują, że wprowadzenie tego 

podejścia jest procesem złożonym i może zakończyć się niepowodzeniem. 

Partnerstwo wymaga gruntownego przygotowania ze strony uczestników 

przedsięwzięcia i analizy uwarunkowań panujących w danym przedsięwzięciu. 

Identyfikacja potencjalnych trudności, jakie można napotkać podczas wdrażania 

partnerstwa pozwala uczestnikom zapobiegać lub ograniczyć występowanie 

tych trudności. 

2.3.4 Krytyczne czynniki sukcesu partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych 

Krytyczne czynniki sukcesu (ang. critical success factors CSFs) definiuje się 

jako czynniki, których występowanie jest konieczne dla maksymalizacji szans 

na osiągnięcie ustalonych celów przez głównych uczestników przedsięwzięcia (Smith i 

Walker, 1994). Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu umożliwia efektywne 

wykorzystanie ograniczonych zasobów oraz pomaga wstępnie określić elementy 

porozumienia partnerskiego (Cheng i Li, 2001).Wiele publikacji (Black, Akintoye i 

Fitzgerald, 2000), (Cheng, Li i Love, 2000), (Cheng i Li, 2002), (Chan A. P. i inni, 

2004), (Chen, Chen, Lu i Liu, 2012) poświęcona jest tematyce krytycznych czynników 

sukcesu partnerstwa. W znacznej mierze czynniki te powiązane są z trudnościami 

wymienionymi w podrozdziale 2.3.3. W artykule (Cheng, Li i Love, 2000) autorzy 

wymieniają osiem krytycznych czynników sukcesu partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych: 
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 Odpowiednie zasoby 

Z uwagi na ograniczoność zasobów oraz ich wykorzystywanie jako przewagi 

konkurencyjnej, poszczególne organizacje nieczęsto dzielą się własnymi zasobami 

z innymi. Przedsięwzięcie budowlane wymaga różnych umiejętności 

od zaangażowanych stron. Zasoby, jakimi dysponują uczestnicy przedsięwzięcia, 

powinny się uzupełniać, zapewniając efekt synergetyczny. Mogą one obejmować 

wiedzę, technologię, informacje, szczególne umiejętności oraz środki trwałe. Zwraca się 

przy tym uwagę, że dzielenie się zasobami jest istotne dla sukcesu partnerstwa 

w przedsięwzięciach budowlanych (Construction Industry Institute, 1991), 

(Construction Industry Board, 1997). Należy ustalić jednak stopień wykorzystania 

dzielonych zasobów. Komplementarne zasoby różnych stron mogą być 

wykorzystywane do wzmocnienia konkurencyjności i rozwijania relacji partnerskich. 

 Wsparcie kierownictwa 

Zaangażowanie i wsparcie ze strony kierownictwa wyższego szczebla jest 

warunkiem wstępnym udanego przedsięwzięcia partnerskiego (Harback, Basham i 

Buhts, 1994). Kierownictwo wyższego szczebla określa strategię i kierunek działań 

biznesowych, dlatego jego pełne wsparcie i zaangażowanie ma kluczowe znaczenie 

w inicjowaniu i rozwijaniu partnerstwa. 

 Wzajemne zaufanie 

Aby partnerstwo dobrze działało, zaangażowane strony muszą mieć wobec 

siebie zaufanie (Hellard, 1996b). Powinny mieć przekonanie, że inni uczestnicy 

są wiarygodni w wypełnianiu swoich zobowiązań. Zwiększenie zaufania pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięć budowlanych wiąże się ze zmniejszeniem stresu i poprawą 

zdolności adaptacji do zmiennych warunków realizacji przedsięwzięć, lepszą wymianą 

informacji oraz wspólnym rozwiązywaniem problemów, co przekłada się na lepsze 

partnerstwo. 

 Zaangażowanie długoterminowe 

Zaangażowanie długoterminowe można uznać za gotowość stron do ciągłej 

integracji, w celu radzenia sobie z nieoczekiwanymi problemami. Oczekuje się, 

że zaangażowane podmioty zrównoważą osiągnięcie celów krótko i długoterminowych 
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oraz pogodzą zarówno indywidualne, jak i wspólne cele, nie wzbudzając jednocześnie 

lęku przed oportunistycznymi zachowaniami (Mohr i Spekman, 1994). 

 Koordynacja 

Koordynacja odzwierciedla oczekiwania każdego uczestnika w stosunku 

do pozostałych uczestników w zakresie realizacji zadań (Mohr i Spekman, 1994). Dobra 

koordynacja powinna zapewniać stabilność w niepewnym otoczeniu oraz spełnienie 

oczekiwań poszczególnych uczestników. Ze słabą koordynacją działań wiązać się może 

utrata zaufania i zaangażowania, co może przekładać się na wrogie stosunki. Poprawa 

w zakresie koordynacji może zostać osiągnięta dzięki zwiększeniu liczby kontaktów 

pomiędzy stronami oraz wymianie informacji na temat przedsięwzięcia i swoich 

oczekiwań (Bayramoglu, 2001). 

 Kreatywność 

Stosowanie partnerstwa w ramach pojedynczego przedsięwzięcia budowlanego 

może ograniczyć jego efekty. Oprócz poprawy wzajemnych relacji i ograniczenia 

kosztownych procesów sądowych, partnerstwo może pomóc organizacjom poprawić ich 

efektywność działania i umożliwić ciągłe doskonalenie, gdy zostanie ono rozszerzone 

na działanie strategiczne. Kreatywność staje się wtedy istotnym czynnikiem sukcesu 

partnerstwa, ponieważ sprzyja wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w pracy 

i zarządzaniu przedsięwzięciem. 

 Efektywna komunikacja 

Współpraca wymaga szybkiego przekazywania informacji i otwartej, 

bezpośredniej komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi 

w przedsięwzięcie (Larson, 1995), (Hellard, 1996b). Jest oczywiste, że skuteczne 

umiejętności komunikacyjne ułatwiają wymianę pomysłów, wspólne pokonywanie 

trudności oraz mogą przekładać się na mniejszą liczbę nieporozumień. 

 Rozwiązywanie sporów 

Występowanie sporów jest powszechne wśród uczestników przedsięwzięcia 

mających rozbieżne cele i oczekiwania. Techniki ich rozwiązywania, takie jak przymus 

i konfrontacja, przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i nie dają obopólnych 

korzyści (Lazar, 2000). W partnerstwie, strony konfliktu powinny szukać rozwiązania 
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satysfakcjonującego dla wszystkich (podejście „win-win”), co można osiągnąć poprzez 

wspólne rozwiązywanie problemów w ustalony sposób. Zaangażowane strony mają 

możliwość wymiany poglądów na kwestie konfliktów i przedstawienia alternatywnych 

propozycji ich rozwiązania. 

W przywołanym już, w kontekście korzyści ze stosowania partnerstwa, artykule 

(Black, Akintoye i Fitzgerald, 2000), przedstawiono także wyniki badań ankietowych 

dotyczących identyfikacji krytycznych czynników sukcesu partnerstwa, 

przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Zidentyfikowane czynniki w dużym stopniu 

pokrywają się z czynnikami już wymienionymi. Wśród najistotniejszych znalazły się: 

zaufanie, dobra komunikacja, zaangażowanie kierownictwa, zrozumienie ról 

poszczególnych uczestników, działanie zgodne z przyjętymi celami oraz elastyczne 

podejście do zmian. Autorzy zaznaczają również, że sukces partnerstwa wymaga 

dużego wysiłku ze strony wszystkich uczestników przedsięwzięcia. 

Partnerstwo, jako podstawę dla „organizacji uczącej się” określonej w książce 

(Senge, 1990), przedstawiono w artykule (DeVilbiss i Leonard, 2000). Autorzy 

wskazują na cztery kluczowe aspekty partnerstwa. Słowność stanowi aspekt 

przyczynowy, który pozwala budować relacje oparte na zaufaniu. Responsywność 

odnosi się do jasnego określenia potrzeb wszystkich partnerów, a następnie podjęcia 

działań, aby pomóc sobie nawzajem w zaspokajaniu tych potrzeb. Trzeci aspekt 

to zdolność do rozwiązywania konfliktów, zaś ostatni stanowi wiara określona na trzech 

poziomach: wiara w samego siebie, wiara w partnera oraz wiara w proces współpracy. 

W artykule przedstawiono również model efektywności partnerstwa, w którym 

wskazuje się na trzy grupy czynników wpływających na sukces partnerstwa: czynniki 

dotyczące charakterystyki samej organizacji, czynniki związane z umiejętnościami 

technicznymi i organizacyjnymi oraz czynniki dotyczące interakcji partnerów. 

Autorzy artykułu (Chan A. P. i inni, 2004), na podstawie badań 

przeprowadzonych w Hong Kongu, pośród już wymienionych krytycznych czynników 

sukcesu partnerstwa wyszczególnili dodatkowo regularne monitorowanie partnerstwa. 

Wspólna ocena partnerstwa jest jednym z kluczowych wyników warsztatów 

partnerstwa. Pozwala ona uzyskać informacje zwrotną na temat realizacji 

przedsięwzięcia i podjąć ewentualne działania naprawcze. 
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W artykule (Cheng i Li, 2001) autorzy prezentują wyniki badań dotyczących 

określenia krytycznych czynników sukcesu na etapie formowania, stosowania oraz 

zakończenia i reaktywacji partnerstwa w przedsięwzięciu oraz partnerstwa 

strategicznego. Uzyskane przez nich wyniki badań wskazują, że: 

 Takie czynniki jak: wsparcie kierownictwa, otwarta komunikacja, skuteczna 

koordynacja i wzajemne zaufanie zostały zidentyfikowane jako krytyczne 

we wszystkich trzech etapach (formowanie, stosowanie oraz zakończenie 

i reaktywacja partnerstwa), zarówno w przypadku partnerstwa 

w przedsięwzięciu, jak i partnerstwa strategicznego. 

 Podpisanie porozumienia partnerskiego (karty partnerstwa) oraz zatrudnienie 

facylitatora były krytycznymi czynnikami na etapie formowania partnerstwa 

w przedsięwzięciu, podczas gdy podpisanie porozumienia partnerskiego było 

także czynnikiem krytycznym na etapie formowania partnerstwa w przypadku 

partnerstwa strategicznego. 

 W przypadku partnerstwa w przedsięwzięciu i partnerstwa strategicznego, 

krytycznymi czynnikami sukcesu na etapie stosowania partnerstwa były 

odpowiednie zasoby i wspólne rozwiązywanie problemów. 

 Budowanie zespołu było czynnikiem krytycznym na etapie formowania 

partnerstwa w przedsięwzięciu i partnerstwa strategicznego oraz na etapie 

stosowania partnerstwa w przedsięwzięciu i na etapie reaktywacji partnerstwa 

strategicznego. 

 W przeciwieństwie do partnerstwa w przedsięwzięciu, długoterminowe 

zaangażowanie, ciągłe doskonalenie, klimat uczenia się i doświadczenie 

partnerskie były czynnikami kluczowymi na wszystkich trzech etapach 

partnerstwa strategicznego. 

Ci sami autorzy przedstawili wyniki dalszych badań w tym temacie, na większej 

próbie, wykorzystując do analizy metodę AHP (Cheng i Li, 2002). Wyniki 

te potwierdzają ustalenia zawarte we wcześniejszym artykule. 

W artykule (Kaluarachchi i Jones, 2007) autorzy przedstawiają przykład 

konsorcjum zajmującego się budową mieszkań w Wielkiej Brytanii i stosującego 
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partnerstwo podczas realizacji 12 przedsięwzięć. Zebrane w ramach projektu 

badawczego doświadczenia pozwoliły autorom wskazać szereg krytycznych czynników 

dla udanego partnerstwa. Są to m. in.: wzajemne zaufanie, skuteczna komunikacja, 

zmieniony sposób myślenia wszystkich stron, jakość usług, zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych stron. 

Na behawioralne aspekty partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych 

ze szczególnym uwzględnieniem zaufania, położono z kolei nacisk w artykule (Cheung, 

Ng, Wong i Suen, 2003). Autorzy zwracają uwagę, że wiele czynników sukcesu 

partnerstwa ma charakter behawioralny. Podkreślają istotność działań budujących 

współpracę i zaufanie pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, odnosząc się 

do problemu dylematu więźnia znanego w teorii gier (Rapoport i Chammah, 1965), 

stanowiącego przykład gry dwuosobowej o sumie niezerowej. Zwracają również uwagę 

na znaczenie stosowania warsztatów partnerstwa, karty partnerstwa, spotkań 

przeglądowych oraz spotkań integracyjnych dla budowania zaufania pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięcia. 

Na zaufaniu skupiają się także autorzy artykułu (Pinto, Slevin i English, 2009), 

w którym przedstawili wyniki badań empirycznych dotyczących zaufania pomiędzy 

inwestorami i wykonawcami w przedsięwzięciach budowlanych w Kanadzie. 

Przeanalizowano wpływ różnych form zaufania na relacje pomiędzy inwestorem 

i wykonawcą oraz na sukces przedsięwzięcia. Wyniki wskazują, że zaufanie ma różne 

znaczenie dla wykonawców i inwestorów, ponieważ jego wpływ na satysfakcję z relacji 

i pozytywne wyniki przedsięwzięcia jest różny dla tych dwóch grup. W przypadku 

inwestorów istotne dla dobrych relacji było zarówno zaufanie oparte na uczciwości 

partnera, jak i zaufanie oparte na jego kompetencjach. Wykonawcy z kolei, za czynnik 

istotny dla budowania dobrych relacji uznali jedynie zaufanie bazujące na przekonaniu 

o uczciwości partnera. 

Roli zaufania w łańcuchach dostaw w budownictwie poświęcona jest książka 

(Ryciuk, 2016). Autorka wskazuje, iż rola zaufania w prowadzeniu działalności 

gospodarczej jest coraz bardziej doceniana zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, 

zaś przyczynę tego upatruje w zmianach zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw. 

Podkreśla, że „intensyfikacja procesów globalizacyjnych oraz zwiększające się 

znaczenie wiedzy i informacji wpływają na wzrost oczekiwań klientów i nasilenie walki 
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konkurencyjnej, zmuszając przedsiębiorstwa do coraz ściślejszej współpracy w celu 

poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań. Funkcjonowanie 

przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy zależy w dużej mierze 

od zbudowania trwałych, satysfakcjonujących i opartych na zaufaniu relacji 

z podmiotami z bliższego i dalszego otoczenia organizacji” (Ryciuk, 2016). 

Z kolei autorzy artykułu (Cheung, Yiu i Lam, 2013) badają relacje pomiędzy 

efektywnością realizacji przedsięwzięcia a zaufaniem i komunikacją, ze szczególnym 

uwzględnieniem pośredniczącej roli komunikacji. W tym celu wykorzystana została 

analiza mediacji (Iacobucci, 2008) obejmująca pięć modeli. Uzyskane wyniki pokazują, 

że komunikacja pełni istotną rolę pośrednika pomiędzy zaufaniem a efektywnością 

realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do czasu, kosztu i jakości we wszystkich 

rozważanych modelach. W tym kontekście autorzy zwracają uwagę na potrzebę 

efektywnego zarządzania przepływem informacji w przedsięwzięciach budowlanych. 

Wyniki badań ankietowych nad istotnością różnych czynników i strategii dla 

budowania współpracy w ramach kontraktów relacyjnych, w tym partnerstwa, 

przedstawiono w artykule (Rahman i Kumaraswamy, 2005). Badania te objęły 

91 respondentów z 17 krajów. Wśród pięciu najistotniejszych czynników znalazły się: 

wzajemne zaufanie, otwarta komunikacja pomiędzy uczestnikami, zrozumienie celów 

innych uczestników oraz sprawiedliwa i jasna alokacja ryzyka. 

W artykule (Chen, Chen, Lu i Liu, 2012) autorzy wykorzystują modelowanie 

równań strukturalnych (ang. structural equation modeling SEM) do określenia 

zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami sukcesu. Oprócz struktury powiązań 

analizowanych czynników, wyniki badań pokazują, że cztery spośród nich (kultura 

współpracy w zespole, długoterminowa perspektywa współpracy, spójne cele i dzielenie 

się zasobami) mają znaczący wpływ na sukces partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych. 

Kolejny przykład badań nad krytycznymi czynnikami sukcesu partnerstwa, 

tym razem dotyczącymi australijskiego przemysłu budowlanego, przedstawiono 

w artykule (Doloi, 2012). W badaniach analizie poddano dwie grupy przedsięwzięć- 

realizowane z zastosowaniem partnerstwa i realizowane tradycyjnie. Oprócz 

statystycznego opracowania wyników, wykonano analizę czynnikową i analizę regresji. 
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Wyniki wskazują, że zaufanie i komunikacja, spójnie działający zespół oraz poprawa 

efektywności w procesie realizacji przedsięwzięcia są głównymi czynnikami 

zapewniającymi sukces w przedsięwzięciach partnerskich. 

Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu partnerstwa 

w przedsięwzięciach budowlanych jest tematem chętnie podejmowanym przez 

naukowców (12 przywołanych publikacji poświęconych identyfikacji lub analizie 

różnych czynników sukcesu przedsięwzięcia). Do najczęściej wymienianych w tych 

publikacjach czynników należy zaufanie (11 publikacji) oraz efektywna 

komunikacja (9 publikacji). Przedstawione opracowania dają uczestnikom 

przedsięwzięcia ważną informację dotyczącą tego, na jakie aspekty współpracy 

należy zwrócić uwagę, aby partnerstwo dobrze funkcjonowało i mogło przynosić 

spodziewane efekty. 

2.3.5 Proces wdrażania partnerstwa 

Partnerstwo może być stosowane, niezależnie od systemu realizacji 

przedsięwzięcia, ponieważ nie jest formą umowy. Partnerstwo stosowane jest poza 

umową w celu uzgodnienia celów oraz ułatwienia dobrej komunikacji, pracy 

zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów. Należy zauważyć, że partnerstwo 

może być stosowane w połączeniu z różnymi formami umów, gdyż karta partnerstwa 

sama w sobie nie jest prawnie wiążąca (Department of Transport and Main Roads, 

2014). W książce (Chan, Chan i Yeung, 2015) wskazuje się na ustrukturyzowane 

i nieustrukturyzowane podejście do wdrażania partnerstwa. Pierwsze z tych podejść 

przewiduje szereg warsztatów partnerstwa obejmujących: wstępne warsztaty, warsztaty 

okresowe i warsztaty końcowe. Drugie natomiast, niezakładające organizacji tego 

rodzaju warsztatów, może wręcz hamować ducha współpracy w przedsięwzięciu 

budowlanym. 

Przed zawarciem umowy o partnerstwie organizacja musi być przekonana, 

co do powodów tej decyzji. Powinna również dokładnie przeanalizować, w jaki sposób 

partnerstwo odnosi się do jej strategii działania (Cheng, Li i Love, 2000). Ponadto 

organizacja musi zidentyfikować podmioty, z którymi chce podjąć współpracę 

partnerską, gdyż wejście w taki układ bez zrozumienia wzajemnych aspiracji i kultury 

pracy może mieć fatalne konsekwencje. W artykule (Cheng, Li i Love, 2000) 
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przedstawiono studium przypadku inicjowania partnerstwa strategicznego wraz 

z kilkoma ogólnymi wytycznymi: 

 Partnerstwo powinno być inicjowane przed podpisaniem umów i powinno 

obejmować wszystkich głównych interesariuszy. Należy zorganizować kilka 

wstępnych spotkań, w trakcie których można wymienić oczekiwania i cele 

dotyczące współpracy. Aby ograniczyć nieporozumienia pomiędzy stronami, 

można zatrudnić zewnętrznego eksperta (facylitatora), który poprowadzi 

spotkania i ułatwi proces wdrażania partnerstwa. Określone cele mogą być 

specyficzne dla danego przedsięwzięcia lub istotne dla rozwoju organizacji. 

 Strony działają jako zespół i dążą do realizacji wspólnie ustalonych celów, 

dlatego powinny dzielić się takimi zasobami jak wiedza, informacje 

i technologia. Aby zachować absolutne zaufanie, należy mieć na względzie 

nie ujawnianie żadnych poufnych materiałów stronom nieupoważnionym oraz 

nie wykorzystywanie takich materiałów w sposób konkurencyjny w stosunku 

do innych uczestników przedsięwzięcia. Zasoby, jakimi dysponują uczestnicy, 

powinny umożliwiać im osiągnięcie ustalonych celów. 

 Powołany zespół partnerski powinien składać się z pracowników wyższego 

szczebla poszczególnych organizacji, a każda strona powinna przydzielić 

do zespołu co najmniej dwóch członków. Pierwszym, stałym członkiem zespołu, 

powinna być osoba z kierownictwa mająca wszechstronną wiedzę na temat 

interesów przedsiębiorstwa. Drugim członkiem powinien być kierownik 

odpowiedzialny za dane przedsięwzięcie. Inne osoby włączane są na stałe lub 

w zależności od potrzeb. Członkowie zespołu powinni posiadać silne 

umiejętności przywódcze oraz zarządzania i rozwiązywania problemów, a także 

umiejętność budowania ducha zespołu w nieformalnej sieci komunikacyjnej. 

 Należy organizować regularne spotkania zespołu partnerskiego w celu 

omówienia istotnych działań lub problemów, którym należy poświęcić uwagę. 

Takie spotkania powinny mieć na celu poprawę dotychczasowego sposobu 

działania. Zespół partnerski powinien szukać usprawnień procesów 

operacyjnych i procedur, wprowadzając nowe podejścia i metody. Technika 

benchmarkingu (porównywania się z innymi podmiotami wyznaczającymi 
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kierunki rozwoju branży oraz wykorzystania dobrych pomysłów 

tych podmiotów w celu doskonalenia się) jest wysoce zalecana do inicjowania 

najlepszych praktyk. 

 Ocena skuteczności partnerstwa ma również kluczowe znaczenie. Należy 

w tym celu określić oceniane parametry (subiektywne i obiektywne) i sposób 

dokonywania oceny. Bieżące monitorowanie stanu partnerstwa pozwala 

zidentyfikować obszary współpracy, w których pojawiają się problemy. Zespół 

partnerski powinien z kolei poszukiwać możliwości rozwiązania 

tych problemów i poprawy sytuacji. 

W raporcie (Egan, 1998) autor wskazuje, że partnerstwo wymaga zmiany 

kryteriów wyboru partnerów. Zamiast kryterium najniższej ceny partnerstwo zakłada 

selekcję z uwzględnieniem podejścia do pracy zespołowej, potencjału dla innowacji 

i oferowania efektywnych rozwiązań dotyczących przedsięwzięcia. 

Na dobór odpowiednich partnerów do współpracy wskazują także autorzy 

publikacji (Bennett i Jayes, 1995). Organizacje wdrażające partnerstwo powinny mieć 

podobną kulturę pracy, być chętne do współpracy ze sobą i odznaczać się stabilnością 

finansową. Ponadto powinny posiadać dobrą kadrę zarządzającą oraz potencjał do 

badań, rozwoju i innowacji. Ważne jest również elastyczne podejście do zmian zarówno 

kadry kierowniczej, jak i pracowników niższych szczebli. 

Autorzy przywołanego już artykułu (Rahman i Kumaraswamy, 2005) podjęli się 

określenia istotności różnych czynników mających wpływ na wybór poszczególnych 

uczestników kontraktów relacyjnych (także partnerstwa). Podsumowanie wyników 

badań ankietowych obejmujących 91 respondentów z 17 krajów stanowi tabela 2.4 

przedstawiająca pięć najistotniejszych czynników wyboru poszczególnych partnerów. 

Badanie uzupełnia przedstawiona w publikacji analiza czynnikowa. 
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Tabela 2.4 Zestawienie najistotniejszych czynników wyboru poszczególnych partnerów 

(Rahman i Kumaraswamy, 2005) 

Nr czynnika 

wg istotności 
Konsultanci Wykonawcy Podwykonawcy Dostawcy Inwestorzy 

1 

Możliwości 

techniczne 

Terminowe 

zakończenie 

przedsięwzięcia 

Terminowe 

zakończenie 

przedsięwzięcia 

Jakość robót/ 

materiałów 

Kondycja 

finansowa 

2 

Podejście do 

wspólnego 

rozwiązywania 

problemów 

Podejście do 

wspólnego 

rozwiązywania 

problemów 

Postawa i wyniki 

w kwestiach 

bezpieczeństwa 

Terminowe 

zakończenie 

przedsięwzięcia 

Podejście do 

negocjacji 

3 

Podejście do 

wspólnego 

podejmowania 

decyzji 

Jakość robót/ 

materiałów 

Jakość robót/ 

materiałów 

Poziomy cenowe Podejście do 

wspólnego 

rozwiązywania 

problemów 

4 

Terminowe 

zakończenie 

przedsięwzięcia 

Zdolność 

zarządzania 

przedsięwzięciem 

Adekwatne 

zasoby 

Podejście do 

negocjacji 

Podejście do 

wspólnego 

podejmowania 

decyzji 

5 

Podobne 

wcześniejsze 

doświadczenie 

zawodowe 

Adekwatne 

zasoby 

Poziomy cenowe Reputacja i 

uznanie w 

branży 

Zaangażowanie 

długoterminowe 

Autorzy artykułu (Kadefors, Björlingson i Karlsson, 2007) dokonali analizy 

procesu wyboru wykonawców w przedsięwzięciach partnerskich, opierając się 

na przeglądzie dokumentacji zamówień publicznych ze Szwecji oraz na wywiadach 

z zamawiającymi. W artykule scharakteryzowano podejścia stosowane przez różnych 

zamawiających i omówiono różnice między nimi. W badanych przypadkach uwaga 

skupiała się bardziej na ocenie kompetencji osób niż na przedsiębiorstwach. Większość 

wykonawców nie miała doświadczenia partnerskiego, zatem ani referencje, 

ani przykłady wcześniejszych przedsięwzięć nie były postrzegane jako wiarygodny 

dowód umiejętności współpracy partnerskiej wykonawców. 

W artykule (Radziszewska‐Zielina, 2010d) autorka przedstawia metodę wyboru 

przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy na podstawie analizy relacji partnerskich 

badanych przedsiębiorstw z mikrootoczeniem. Prezentowana metoda stanowi przykład 

analizy wielokryterialnej. 

W publikacji (Lu i Yan, 2007) wskazuje się, że przy podejmowaniu decyzji 

o partnerstwie w danym przedsięwzięciu budowlanym należy wziąć pod uwagę takie 

czynniki jak: koszt, zysk, czas trwania, złożoność i renoma tego przedsięwzięcia. 

Autorzy przedstawiają również model oceny możliwości zastosowania partnerstwa 
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w konkretnym przedsięwzięciu, który wspomagać ma proces oceny tego, 

jak wykorzystać partnerstwo w określonej sytuacji. Analizie podlegają 

przy tym czynniki związane z mechanizmami zarządzania, zaangażowanymi 

organizacjami oraz rozmiarami przedsięwzięcia. 

Ogólny zarys procesu wdrażania partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych 

przedstawiono w publikacji (Department of Transport and Main Roads, 2014) wydanej 

przez zarządcę sieci drogowej w jednym ze stanów w Australii. Zawiera on następujące 

punkty, które zostały szerzej opisane w przywołanej publikacji: 

 Wybór odpowiedniego przedsięwzięcie, aby zastosować partnerstwo. 

 Uzyskanie zaangażowanie kierownictwa. 

 Uzyskanie niezbędnych zasobów do wdrożenia partnerstwa. 

 Wybór liderów partnerstwa z każdej organizacji – jednego z kierownictwa 

organizacji, drugiego spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w dane 

przedsięwzięcie. 

 Wzmacnianie zaangażowania w partnerstwo uczestników przedsięwzięcia 

podczas spotkań, w korespondencji i komunikacji werbalnej. 

 Zgoda i przekonanie do bycia partnerem. 

 Zaangażowanie facylitatora wprowadzającego uczestników w podejście 

partnerskie. 

 Przygotowanie do wstępnych warsztaty partnerstwa. 

 Uzgodnienie procesu oceny partnerstwa. 

 Akcentowanie sukcesów w rozwijaniu partnerstwa. 

 Regularny kontakt z pozostałymi uczestnikami. 

W publikacji (Department of Transport and Main Roads, 2014) wskazuje się 

także na działania sprzyjające partnerstwu, takie jak: wdrażanie nowych osób 

w partnerstwo, organizowanie kolejnych warsztatów partnerstwa wedle potrzeb oraz 

monitorowanie, czy partnerstwo jest stosowane z sukcesem. 
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W tej samej publikacji zaprezentowano również typowy program partnerstwa 

przedstawiający: 

 cele partnerstwa, 

 zakres, uczestników i czas trwania warsztatów partnerstwa oraz 

 zakres, uczestników i czas trwania spotkań poświęconych monitorowaniu, 

identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami 

w przedsięwzięciu budowlanym. 

Wytyczne dotyczące organizacji wstępnych, okresowych i końcowych 

warsztatów partnerstwa zawarto także w artykule (Chan A. P., Chan, Fan, Lam i Yeung, 

2006). W przypadku tych ostatnich, elementem charakterystycznym jest poszukiwanie 

możliwości dalszej współpracy w oparciu o partnerstwo. Autorzy rekomendują także 

wdrażanie partnerstwa na jak najwcześniejszym etapie, gdyż uczestnicy przedsięwzięcia 

potrzebują czasu na zmianę podejścia i wypracowanie relacji partnerskich. Wczesne 

wdrożenie partnerstwa pozwala maksymalizować korzyści z niego płynące. Oprócz 

zaangażowania wykwalifikowanego, doświadczonego facylitatora, który poprowadzi 

proces wdrażania partnerstwa przez cały czas trwania przedsięwzięcia, zaleca się także 

szkolenie wewnętrznych facylitatorów promujących koncepcję partnerstwa na poziomie 

przedsięwzięcia, wśród pracowników niższych szczebli. Mogą oni z czasem prowadzić 

okresowe warsztaty partnerstwa. Zwraca się wagę na rolę, jaką odgrywają powołani 

liderzy partnerstwa, odpowiedzialni za utrzymanie i wzmocnienie partnerstwa, 

wspierając osoby, które mogą wracać do swoich dotychczasowych przyzwyczajeń. 

Działają oni jako grupa przygotowująca i wdrażająca plan działania, w oparciu 

o regularne monitorowanie partnerstwa w przedsięwzięciu. 

Rodzaje przewodników do stosowania partnerstwa w prywatnych i publicznych 

przedsięwzięciach budowlanych stanowią publikacje (Bennett i Jayes, 1995), 

(Australian Constructors Association, 1999), (OGC, 2003), (HM Treasury, 2004), 

(Erhvervs- og Byggestyrelsens, 2006). Oprócz podstawowych informacji 

nt. partnerstwa zawarto w nich praktyczne informacje dotyczące oceny gotowości 

organizacji do podjęcia współpracy partnerskiej, procesu wdrażania oraz działań 

stosowanych w celu osiągnięcia lepszych efektów współpracy. W publikacji (OGC, 

2003) wśród tych działań wymienia się m.in. otwarte księgowanie, czyli udostępnianie 
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partnerom informacji o przepływach finansowych. Cenne źródło informacji 

nt. stosowania partnerstwa stanowią studia przypadków przedstawione w publikacjach 

(Bennett i Jayes, 1995) i (Australian Constructors Association, 1999). 

Wartościowe studium przypadku przedstawili autorzy w artykule (Bayliss, 

Cheung, Suen i Wong, 2004). Zaprezentowali w nim, w jaki sposób wdrażano 

partnerstwo podczas budowy linii szybkiej kolei w Hongkongu. 

W tym przedsięwzięciu, oprócz już wymienionych działań wspierających partnerstwo 

znalazły się: 

 Organizowanie spotkań integracyjnych, mających pomóc w rozwijaniu 

komunikacji interpersonalnej i poprawić zaufanie pomiędzy osobami 

zaangażowanymi w przedsięwzięcie. 

 Wydawanie co miesiąc biuletynu poświęconego tematyce partnerstwa. 

Publikowano w nim wiadomości, doświadczenia i przykłady pomyślnego 

stosowania partnerstwa. Biuletyn miał na celu podniesienie świadomości 

na temat korzyści płynących z partnerstwa i utrzymanie zaangażowania 

uczestników przedsięwzięcia w proces jego wdrażania. 

 Podpisanie porozumienia, w ramach którego ustalono podział ryzyk pomiędzy 

inwestora i wykonawcę. 

Ustalony został również koszt docelowy. Porozumienie uregulowało kwestię 

odpowiedzialności inwestora i wykonawcy oraz pozwoliło skoncentrować im się 

na wspólnych celach. 

Perspektywy rozwoju partnerstwa w przedsięwzięciach międzynarodowych 

(realizowanych poza krajem macierzystym przedsiębiorstwa będącego stroną umowy) 

przedstawiono w artykule (Skeggs, 2003). Autor identyfikuje trendy 

na międzynarodowym rynku budowlanym oraz przedstawia doświadczenia i opinie 

poszczególnych uczestników międzynarodowych przedsięwzięć budowlanych 

dotyczące partnerstwa.  

W artykule (Asgari, Afshar i Madani, 2013) przedstawiono przykład przełożenia 

zastosowania partnerstwa pomiędzy podwykonawcami na korzyści ze wspólnego 

zarządzania zasobami (ludzkimi i sprzętowymi). Zaprezentowany model pozwala 
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na wyznaczenie bardziej opłacalnego planu alokacji zasobów dzięki umieszczeniu 

całości lub części zasobów podwykonawców we wspólnej puli na określony czas. 

Do podziału uzyskanych oszczędności zaproponowano różne rozwiązania z zakresu 

teorii gier kooperacyjnych. 

Z kolei w artykule (Lingegård i Lindahl, 2015) przedstawiono partnerstwo, jako 

krok naprzód w transformacji przemysłu drogowego w Szwecji. Transformacja 

ta przebiegać ma w kierunku tworzenia systemów produktowo-usługowych 

uwzględniających perspektywę cyklu życia obiektów budowlanych. 

Autorzy artykułu (Eom, Kim i Jang, 2015) poruszają kwestię sposobów poprawy 

partnerstwa pomiędzy generalnym wykonawcą i podwykonawcami w kontekście 

strategii podwykonawstwa, poprawy wyników, innowacji procesowych, wymiany 

informacji, współdziałania, wyboru podwykonawcy i wykorzystania informacji 

zwrotnych. Dodatkowo przedstawiają model systemu e-zamówień, uwzględniający 

koncepcję partnerstwa strategicznego. 

Z kolei w monografii (Sobotka, Jaśkowski, Czarnigowska, Pawluś i Wałach, 

2014) autorzy prezentują partnerstwo jako podejście wykorzystywane do zarządzania 

łańcuchami dostaw w budownictwie. Wymieniają również zarządzanie relacjami 

z dostawcami i odbiorcami/inwestorem wśród kluczowych procesów biznesowych 

w budownictwie. Przywołują złe doświadczenia podczas budowy autostrad w Polsce, 

które skłoniły uczestników procesu inwestycyjnego do korzystania z partnerstwa jako 

koncepcji zarządzania. 

W artykule (Gustavsson, Bengtsson i Eriksson, 2017) autorzy proponują 

wykorzystanie partnerstwa w celu integracji łańcucha dostaw kilku współzależnych 

przedsięwzięć wchodzących w skład większego programu budowy. Wskazują, 

że partnerstwo w takim przypadku zyskuje szerszy wymiar, gdyż integracja łańcucha 

dostaw musi uwzględniać także współzależności pomiędzy poszczególnymi 

przedsięwzięciami. Zarządzanie całym programem budowy jest bardziej wymagające, 

ponieważ formalne mechanizmy zamówień i kontraktowania są wprowadzane głównie 

na poziomie przedsięwzięć, a nie na poziomie programu. 

W publikacji (Gasik, 2013) autor stwierdza, że w Polsce należy wprowadzić 

partnerstwo w realizacji przedsięwzięć publicznych, szczególnie infrastrukturalnych, 
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co podobnie jak w Wielkiej Brytanii powinno przełożyć się na poprawę efektywności 

ich realizacji. Swoją opinię ten sam autor rozwija w publikacji (Gasik, 2015) 

stanowiącej analizę proponowanych w tamtym czasie zmian w Prawie zamówień 

publicznych. Wskazuje, że „żeby zapewnić sprawność systemu zamówień publicznych 

należy wymagać, żeby wszystkie zamówienia były realizowane w formule 

partnerskiej.” W rozdziale książki (Ćwiklicki, Jabłoński i Mazur, 2016) poświęconym 

głównym kierunkom reform polskiego państwa, ten sam autor zwraca z kolei uwagę, 

że zamawiający i wykonawca powinni być odpowiedzialni za wykonanie każdego 

zamówienia publicznego, a w szczególności wielkich przedsięwzięć. Podkreśla , 

że partnerstwo obu stron, w przypadku realizacji dużych, złożonych 

przedsięwzięć, wymagających ciągłego zaangażowania obu stron, jest krytycznym 

czynnikiem sukcesu tych przedsięwzięć. 

Wiele przytoczonych publikacji poświęcona jest procesowi wdrażania 

partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych w ujęciu praktycznym. Część 

z nich, m.in. (Australian Constructors Association, 1999), (Cheng, Li i Love, 2000), 

(OGC, 2003), (Erhvervs- og Byggestyrelsens, 2006), (Chan, Chan i Yeung, 2015), 

zawiera wytyczne dotyczące inicjowania i stosowania partnerstwa, skierowane 

do organizacji zainteresowanych tym podejściem. Publikacje wydawane przez 

jednostki publiczne i organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa budowlane 

wskazują na wolę upowszechnienia partnerstwa w sektorze budowlanym, zarówno 

prywatnym, jak i publicznym. Znaczna część publikacji m.in. (Egan, 1998), 

(Bennett i Jayes, 1995), (Rahman i Kumaraswamy, 2005), (Kadefors, Björlingson i 

Karlsson, 2007), (Radziszewska‐Zielina, 2010d) porusza temat czynników i procesu 

wyboru partnerów. Inne prezentują studia przypadków (Bayliss, Cheung, Suen i 

Wong, 2004), (Australian Constructors Association, 1999) i perspektywy rozwoju 

dla partnerstwa (Skeggs, 2003), (Asgari, Afshar i Madani, 2013), (Lingegård i 

Lindahl, 2015), (Gustavsson, Bengtsson i Eriksson, 2017). Przywołane publikacje 

świadczą o dużym zainteresowaniu tematyką partnerstwa ze strony naukowców 

oraz praktyków. 

. 
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3 PRZEGLĄD METOD OCENY PARTNERSTWA 

W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH 

3.1 Wskazówki do oceny partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych 

Aby utrzymywać partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych na wysokim 

poziomie, co pozwala osiągać wymienione wcześniej korzyści, konieczne jest bieżące 

monitorowanie jego stanu. Monitorowanie umożliwia szybkie rozpoznanie 

pojawiających się problemów i rozwiązanie ich. W ostatnich latach powstało szereg 

prac dotyczących zagadnienia oceny partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. 

W artykule (Crane, Felder, Thompson, Thompson i Sanders, 1999) autorzy przedstawili 

zbiór parametrów (miar) partnerstwa, służących ocenie jego bieżącego stanu oraz 

postępu w osiągnięciu ustalonych celów. Ocena parametrów pozwala na określenie 

mocnych i słabych stron partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. Autorzy 

zaznaczają, że parametry partnerstwa powinny odpowiadać kulturze organizacyjnej, 

potrzebom i umiejętnościom wszystkich zaangażowanych stron oraz wynikać z celów 

partnerstwa ustalonych w danym przedsięwzięciu budowlanym. Cele te określają 

pożądane wyniki końcowe, natomiast parametry partnerstwa powinny pozwalać 

na bieżące monitorowanie postępów w dążeniu do tych wyników. W artykule (Crane, 

Felder, Thompson, Thompson i Sanders, 1999) przywołano przykład przedsiębiorstwa, 

w którym wychodząc od celów strategicznych, określane są cele pośrednie, strategie 

pozwalające osiągnąć te cele, a następnie parametry do oceny postępów w realizacji 

tych strategii. Proces ten pozwala uczestnikom przedsięwzięcia skupić swoje wysiłki 

na obszarach współpracy w największym stopniu wpływających na wyniki końcowe 

przedsięwzięcia odnoszące się do przyjętych celów. Podejście takie jest wskazane 

z uwagi na oszczędność zasobów potrzebnych do monitorowania partnerstwa. Autorzy 

zwracają uwagę, że parametry mogą odpowiadać relacjom partnerskim na różnych 

poziomach – od poziomu kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i oceny partnerstwa 

strategicznego, poprzez ocenę spełnienia kluczowych celów partnerstwa dla danego 

przedsięwzięcia budowlanego, do oceny partnerstwa na najniższych poziomach 
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organizacyjnych tego przedsięwzięcia. W artykule wyróżniono trzy typy parametrów 

partnerstwa: 

 Parametry odnoszące się do wyników – „twarde”, określające efektywność 

realizacji przedsięwzięcia np. koszt, czas trwania, jakość, bezpieczeństwo. 

 Parametry odnoszące się do procesów – wykorzystywane w celu skutecznego 

śledzenia postępów przedsięwzięcia, dzięki czemu zapewniają wczesną 

identyfikację problemów. 

 Parametry odnoszące się do relacji – „miękkie”, często subiektywne, 

wykorzystywane do okresowej oceny relacji partnerskich pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięcia. 

Parametry odnoszące się do wyników i procesów zostały pogrupowane, 

w skutek czego wyróżniono te, które związane są z: kosztem, wykonaniem 

harmonogramu, bezpieczeństwem, jakością i występowaniem sporów. Pośród 

parametrów odnoszących się do relacji wymieniono z kolei: wewnętrzną i zewnętrzną 

komunikację, efektywność organizowanych spotkań, morale pracowników, wewnętrzne 

i zewnętrzne zaufanie, wewnętrzne i zewnętrzne przywództwo, realizację celów, 

wykorzystanie zasobów, rozwiązywanie problemów, kreatywność i synergię, ocenę 

problemów i odpowiednią reakcję, określenie ról i obowiązków oraz wywiązywanie się 

z nich, ciągłe doskonalenie, a także pracę zespołową. Autorzy podkreślają, że parametry 

odnoszące się do relacji są szczególnie istotne, gdyż stosunek uczestników 

przedsięwzięcia do partnerstwa warunkuje przyszły sukces stosowania tego podejścia 

do zarządzania przedsięwzięciem. Na rysunku 3.1 przedstawiono zależność pomiędzy 

trzema wymienionymi typami parametrów partnerstwa. Relacje partnerskie 

i nastawienie na współpracę stanowią podstawę dla efektywnych procesów. Te z kolei 

przekładają się na osiągnięcie pożądanych wyników w przedsięwzięciu. Artykuł (Crane, 

Felder, Thompson, Thompson i Sanders, 1999) nie zawiera całościowej metody oceny 

partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. Określony w nim został natomiast zbiór 

parametrów, które mogą zostać wykorzystane do jej opracowania. 
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Rys. 3.1 Trójkąt partnerstwa (Crane, Felder, Thompson, Thompson i Sanders, 1999) 

Autorzy publikacji (Lo, Wong i Cheung, 2006) proponują z kolei wykorzystanie 

zrównoważonej karty wyników (ang. balanced scorecard) w procesie oceny partnerstwa 

w przedsięwzięciach budowlanych. Zrównoważona karta wyników stosowana jest 

do wskazania parametrów, które należy wziąć pod uwagę, aby ocenić efektywność 

realizowanej strategii w dążeniu do założonych celów przedsięwzięcia partnerskiego 

(Kaplan i Norton, 1992). Wśród przewidywanych korzyści z jej zastosowania autorzy 

publikacji (Lo, Wong i Cheung, 2006) wymieniają: osiąganie wspólnych celów, lepszą 

komunikację, kreatywność i innowacje, wzmocnienie relacji partnerskich oraz 

motywację do pracy zespołowej. Autorzy na podstawie przeglądu literatury identyfikują 

36 celów partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. Celom tym przypisać można 

parametry służące ocenie partnerstwa. Zostały one sklasyfikowane w czterech 

kategoriach odnoszących się do: korzyści, postaw uczestników przedsięwzięcia, 

doskonalenia postaw oraz uczenia się i rozwoju, co przedstawiono w tabeli 3.1. 

Ich istotność została potwierdzona w badaniach ankietowych. Autorzy dokonali także 

pogrupowania celów, przy wykorzystaniu analizy czynnikowej. Dla celów odnoszących 

się do korzyści zostały wyznaczone dwa czynniki: korzyści długoterminowe 

i krótkoterminowe. Dla celów odnoszących się do postaw uczestników przedsięwzięcia 

wyznaczone zostały także dwa czynniki: otwarta komunikacja i kreatywność oraz 

wzajemne zaufanie i zaangażowanie. Dla celów odnoszących się do doskonalenia 

postaw również wyznaczono dwa czynniki: wprowadzanie procesów integracyjnych 

oraz wprowadzanie umów z podziałem ryzyk. W przypadku celów odnoszących się 

do uczenia się i rozwoju, wyznaczone zostały z kolei trzy czynniki: świadomość 

Wyniki

Procesy

Relacje
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i wdrażanie umiejętności strategicznych, infrastruktura informatyczna przedsięwzięcia 

partnerskiego oraz skuteczność wprowadzania systemów motywacyjnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań czynnik wzajemnego zaufania i zaangażowania 

sklasyfikowany został jako najistotniejszy dla oceny partnerstwa. W artykule tym, 

podobnie jak w (Crane, Felder, Thompson, Thompson i Sanders, 1999) 

nie przedstawiono jednak kompletnej metody oceny partnerstwa. Pomimo propozycji 

wykorzystania zrównoważonej karty wyników do tego celu, autorzy nie zawarli 

w artykule przykładu zastosowania tego narzędzia, skupiając się jedynie 

na identyfikacji celów partnerstwa, w odniesieniu do których ocena partnerstwa może 

być dokonana. 
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Tabela 3.1 Cele partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych (Lo, Wong i Cheung, 

2006) 
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Odnoszące się do korzyści:          

Zmniejszenie kosztu przedsięwzięcia          

Skrócenie czasu trwania przedsięwzięcia          

Poprawa jakości          

Zmniejszenie liczby sporów          

Poprawa zadowolenia użytkowników końcowych          

Poprawa bezpieczeństwa          

Poprawa ochrony środowiska          

Odnoszące się do postaw uczestników 

przedsięwzięcia: 
         

Wzajemne zaufanie          

Otwarta komunikacja          

Zaangażowanie kierownictwa          

Perspektywa długoterminowa          

Zrozumienie uczestników          

Kreatywność          

Wybór właściwych partnerów          

Przywództwo          

Ustalenie jasnych ról i obowiązków          

Postawa pytająca          

Odnoszące się do doskonalenia postaw:          

Ocena i proces rozwiązywania problemów          

Ćwiczenia budowanie zespołu          

Organizowanie regularnych spotkań z partnerami          

Promowanie stosowania umów z podziałem ryzyk          

Promowanie stosowania inżynierii wartości          

Nacisk na doświadczenie w partnerstwie w 

doborze partnerów 
         

Funkcja społeczna          

Wczesne zaangażowanie podwykonawców          

Wprowadzenie systemów IT          

Odnoszące się do uczenie się i rozwoju:          

Finansowy system motywacji pracownika          

Niefinansowy system motywacji pracownika          

Morale pracownika          

Poprawa umiejętności przywódczych          

Świadomość pracowników dotycząca strategii          

Satysfakcja pracowników          

Umiejętności strategiczne          

System sugestii pracowników          

Wystarczająca infrastruktura IT          

Wykorzystanie technologii informacyjnej          
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3.2 Kwestionariuszowa, comiesięczna ocena partnerstwa 

Praktyczny sposób monitorowania partnerstwa w przedsięwzięciu budowlanym 

zaprezentowali autorzy (Bayliss, Cheung, Suen i Wong, 2004) w swoim artykule. 

Przedstawiono w nim jak radzono sobie z tym problemem podczas realizacji kontraktu 

na budowę linii szybkiej kolei w Hongkongu. Przed comiesięcznymi spotkaniami 

przeglądowymi uczestnicy przedsięwzięcia wypełniali kwestionariusze, w których 

dokonywali oceny trzynastu parametrów partnerstwa w pięciostopniowej skali. Ocenie 

podlegały: zaufanie, dzielenie się informacjami, komunikacja, współpraca, 

przestrzeganie standardów, jakość, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo finansowe, 

zadowolenie z pracy, wystarczające zasoby, minimalizacja odpadów, potrzeby osób 

trzecich oraz rozwiązywanie sporów. Zebrane w ten sposób oceny poszczególnych 

uczestników były uśredniane i porównywane z ocenami z poprzedniego miesiąca. 

Podczas spotkań przeglądowych, oceny parametrów i ich zmiany były poddawane 

dyskusji, w celu zidentyfikowania problemów. W procesie tym bardzo istotne były 

szczerość, otwartość i samokrytycyzm oceniających. 

Metoda ta wymaga organizowania regularnych spotkań uczestników 

przedsięwzięcia. Oparcie oceny końcowej na subiektywnych odczuciach uczestników 

przedsięwzięcia może powodować znaczne rozbieżności w ocenach. Metoda 

nie zakłada wyznaczenia wskaźnika syntetycznego, dla ogólnej oceny partnerstwa 

w przedsięwzięciu, a jedynie 13 ocen cząstkowych bez określenia ważności 

poszczególnych parametrów. Bez trudu można natomiast ten brak uzupełnić, obliczając 

np. średnią z ocen wszystkich parametrów. Po stronie zalet metody, należy wymienić 

jej prostotę oraz to, że dokonywanie oceny i jej analiza w ramach comiesięcznych 

spotkań przeglądowych stwarza okazję do szybkiej identyfikacji pojawiających się 

problemów. Ponadto podejście to sprzyja rozwijaniu otwartej komunikacji pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięcia oraz wzmacnianiu ich zaangażowania w partnerstwo. 

3.3 Partnering Temperature Index 

Zautomatyzowany system oceny partnerstwa w przedsięwzięciu budowlanym, 

wykorzystujący platformę internetową, zaprezentowano w artykule (Cheung, Suen i 

Cheung, 2003). Do oceny użyto ośmiu parametrów (miar) partnerstwa zalecanych przez 
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Departament Robót i Usług Publicznych Nowej Południowej Walii (ang. New South 

Wales Department of Public Works and Services) (Australia). Wśród nich znalazły się 

parametry „twarde”: czas, koszt, jakość, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, oraz 

parametry „miękkie”: komunikacja, stosunki umowne i rozwiązywanie sporów 

(Department of Public Works and Services, 1999). Uczestnicy przedsięwzięcia 

na koniec miesiąca lub przed spotkaniem przeglądowym dokonują oceny stopnia 

osiągnięcia celów przedsięwzięcia w perspektywie poszczególnych parametrów 

partnerstwa, stosując pięciostopniową skalę. Zebrane w ten sposób dane dostępne są 

dla zarządzającego przedsięwzięciem, który może dokonać zbiorczej analizy wyników, 

korzystając przy tym z zestawień w postaci tabel i wykresów. System daje możliwość 

śledzenia wskaźnika Partnering Temperature Index zarówno dla konkretnego parametru 

(Measure PTI), obliczanego jako średnia ocen poszczególnych uczestników 

przedsięwzięcia oraz dla całego przedsięwzięcia (Project PTI) obliczanego jako średnia 

wskaźników wszystkich parametrów. Możliwe jest przy tym porównywanie 

wskaźników w ramach przedsięwzięcia lub między przedsięwzięciami. Automatyczny 

system oceny partnerstwa PTI daje możliwość, indywidualnego dla danego 

przedsięwzięcia, dobrania badanych parametrów poprzez dodawanie nowych 

lub usuwanie domyślnych oraz nadanie im pożądanego stopnia ważności. 

Niewątpliwą zaletą stworzonego systemu jest umożliwienie uczestnikom 

przedsięwzięcia dokonywania oceny partnerstwa w dogodnym dla nich czasie i miejscu, 

gdyż system jest dostępny w Internecie. Dzięki temu proces zbierania danych nie jest 

tak czasochłonny i nie wymaga fizycznej obecności wypełniającego kwestionariusz. 

Ponadto system automatycznie wyznacza wartości zarówno wskaźników 

dla poszczególnych parametrów, jak i wskaźnika dla całego przedsięwzięcia, a także 

umożliwia generowanie wykresów prezentujących zmiany wskaźników w czasie, 

co również pozwala zredukować czas potrzebny do przetworzenia zebranych danych. 

Stanowi on narzędzie wspomagające menadżera lub kierownika w ocenie i zarządzaniu 

przedsięwzięciem w kontekście partnerstwa. Jest elastyczny pod względem określenia 

poziomu ważności parametrów partnerstwa, co pozwala na dogodne dopasowanie 

metody oceny do indywidualnych warunków danego przedsięwzięcia. Podobnie 

jak we wcześniej przedstawionej metodzie, oceny w pięciostopniowej skali 

odpowiadają subiektywnym odczuciom poszczególnych uczestników przedsięwzięcia. 
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3.4 Partnering Performance Index 

Inny skomputeryzowany system do oceny i analizy porównawczej działania 

partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych zaprezentowano w artykule (Yeung, 

Chan i Chan, 2009). Autorzy sformułowali wskaźnik Partnering Performance Index 

(PPI), jako średnią ważoną ocen siedmiu parametrów. Ocenie w tym przypadku 

podlegają (wg ważności): czas, koszt, zaangażowanie kierownictwa, jakość, zaufanie, 

komunikacja oraz innowacje i doskonalenie. Parametry te, jak również ich ważności 

zostały ustalone podczas czterech rund badań ankietowych metodą delficką, 

przeprowadzonych wśród ekspertów z dziedziny partnerstwa w budownictwie 

w Hongkongu. Zespół badawczy przeprowadził pięć wywiadów oraz dwie rundy badań 

ankietowych metodą delficką, w celu ustalenia liczbowych wskaźników, na podstawie 

których ustalana będzie ocena parametrów. Wykorzystano także teorię zbiorów 

rozmytych do wyznaczenia przedziałów wartości tych wskaźników, odpowiadających 

poszczególnych ocenom lingwistycznym w pięciostopniowej skali. Na podstawie 

opracowanego modelu stworzono komputerowy system PPI działający w Internecie 

i automatyzujący analizę zebranych danych. Pozwala on na monitorowanie bieżącego 

poziomu partnerstwa zarówno w odniesieniu do poszczególnych parametrów, 

jak również całościowo. Możliwe jest porównanie poziomu partnerstwa w kilku 

przedsięwzięciach wraz z graficzną prezentacją wyników oraz przeszukiwanie i edycja 

zebranych danych. 

Wykorzystanie wskaźników liczbowych oraz ustalonych przedziałów 

ich wartości dla poszczególnych parametrów pozwala na rozwiązanie problemu 

związanego z subiektywną oceną uczestników przedsięwzięcia. Dzięki opracowaniu 

systemu komputerowego i wykorzystaniu Internetu możliwe jest szybkie zbieranie 

danych, ich analiza oraz dostęp do wyników. Rozwiązuje to problem barier 

geograficznych przy zachowaniu niskich kosztów. System komputerowy zmniejsza 

także ryzyko wystąpienia błędów ludzkich, gdyż dane wprowadzane są bezpośrednio 

przez uczestników przedsięwzięcia, a wyniki generowane automatycznie. Prezentowany 

system nie ma jednak możliwości uwzględnienia innych parametrów do oceny, zmiany 

ważności parametrów czy zmiany przedziałów wartości wskaźników liczbowych. 
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3.5 Project Partnering Volition 

Metodę oceny partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych opartą na teorii 

zbiorów rozmytych z wykorzystaniem metody AHP przedstawili autorzy w artykule 

(Chen i Wu, 2012). Zakłada ona wyłonienie zespołu ekspertów zajmującego się 

partnerstwem w przedsięwzięciu. Każdemu z nich przypisywany jest współczynnik 

wpływu wg kompetencji, wiedzy i doświadczenia, określający ważność jego ocen. 

Metoda zakłada wyznaczenie wskaźnika Project Partnering Volition (PPV) 

na podstawie trzech składowych: kluczowych parametrów partnerstwa, efektywności 

zarządzania przedsięwzięciem i zadowolenia uczestników. Zespół ustala skalę ocen oraz 

funkcje przynależności zbiorów rozmytych opisujących te oceny. Następnie określana 

jest struktura hierarchiczna parametrów partnerstwa, które będą poddawane ocenie. 

W przykładzie zaproponowano 19 parametrów podzielonych na 4 grupy. Z uwagi na ich 

dużą liczbę, listę parametrów przedstawiono w tabeli 3.3. Eksperci następnie oceniają 

poszczególne parametry podając konkretną wartość liczbową, przedział wartości, ocenę 

lingwistyczną lub liczbę rozmytą. Współczynniki wagowe dla poszczególnych 

parametrów i ich grup ustalane są przy wykorzystaniu metody AHP. Oceny ekspertów 

sprowadzane są do postaci liczb rozmytych, a następnie agregowane. Zbiorczy 

wskaźnik ocen parametrów obliczany jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych 

i ma postać liczby rozmytej. Również oceny efektywności zarządzania 

przedsięwzięciem i zadowolenia uczestników określane są poprzez podanie konkretnej 

wartości liczbowej, przedziału wartości, oceny lingwistycznej lub liczby rozmytej. 

Na podstawie w ten sposób określonych składowych wyznaczany jest wskaźnik 

PPV przy wykorzystaniu wnioskowania rozmytego. 

Przedstawiona metoda daje oceniającym możliwość wyboru sposobu oceny 

badanych parametrów. Wykorzystywane są przy tym wiedza i doświadczenie 

ekspertów, co redukuje ryzyko błędnej oceny sytuacji w przedsięwzięciu. Metoda 

angażuje wąskie grono osób. Jest jednak dość złożona obliczeniowo i wymaga 

od zespołu ekspertów dużego doświadczenia w zakresie partnerstwa oraz znajomości 

teorii zbiorów rozmytych. W artykule nie przedstawiono zaś systemu komputerowego 

do zbierania danych i automatyzacji obliczeń. 
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3.6 Rozmyty system ekspercki 

W artykule (Radziszewska-Zielina, 2011) autorka zaprezentowała system 

ekspercki pozwalający na ocenę i sterowanie relacjami partnerskimi 

w przedsiębiorstwie budowlanym w kontekście partnerstwa strategicznego. Działanie 

to służyć ma podniesieniu poziomu relacji partnerskich z podmiotami 

współpracującymi na rynku instytucjonalnym. Zadaniem zaprojektowanego systemu 

eksperckiego jest określenie dla każdego podmiotu i każdego z 14 parametrów relacji 

(tabela 3.3), zalecenia wspomagającego system decyzyjny dowolnego przedsiębiorstwa 

budowlanego. Zalecenie to wskazuje, czy relacje mają być zachowane, zmienione 

czy zmienione natychmiast. Kolejnym zadaniem systemu jest wybór parametrów 

relacji, które należy zmienić w pierwszej kolejności, ponieważ w największym stopniu 

zmniejszają efektywność działania przedsiębiorstwa. Zalecenie, czy relacje powinny 

być zachowane, zmienione czy zmienione natychmiast, dla każdego z parametrów jest 

określane przez system ekspercki na podstawie analizy ważności parametru, oceny 

parametru oraz jego wpływu na sukces przedsiębiorstwa budowlanego. Wartości tych 

zmiennych określane są w pięciostopniowej skali. Z kolei wybór, w kontekście danego 

podmiotu, parametru do poprawy w pierwszej kolejności jest dokonywany na podstawie 

analizy wszystkich zmiennych wejściowych. W systemie wykorzystano wnioskowanie 

rozmyte. Został on zaimplementowany do postaci systemu komputerowego 

pozwalającego zautomatyzować obliczenia. 

Atutem tej metody jest możliwość uzyskania zaleceń do sterowania w zakresie 

poprawy relacji partnerskich. Uwzględniane są przy tym oprócz oceny parametru, jego 

ważność i wpływ na sukces przedsiębiorstwa budowlanego. Nie ma konieczności 

angażowania dużej liczby osób, co z jednej strony pozwala oszczędzić zasoby, 

lecz z drugiej stwarza sytuację, w której dane wejściowe opierają się na subiektywnej 

ocenie użytkownika. Próbę zminimalizowania tego zjawiska podjęto poprzez 

zastosowanie logiki rozmytej, wykorzystywanej do opisu zjawisk o nieprecyzyjnym 

charakterze. System został opracowany z myślą o partnerstwie strategicznym 

przedsiębiorstw budowlanych. Nie pozwala on na wyznaczenie wskaźnika 

syntetycznego oceny relacji partnerskich ani na śledzenie zmian ocen parametrów 

na wykresach zbiorczych. 
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3.7 Porównanie metod oceny partnerstwa 

Kwestionariuszowa, comiesięczna ocena partnerstwa przedstawiona w (Bayliss, 

Cheung, Suen i Wong, 2004) ogranicza się jedynie do wyznaczenia i monitorowania 

poszczególnych parametrów partnerstwa. Dzięki swej prostocie, metoda ta jest łatwa 

do zaadaptowania. Z kolei metody PTI (Cheung, Suen i Cheung, 2003), PPI (Yeung, 

Chan i Chan, 2009) oraz PPV (Chen i Wu, 2012) są zdecydowanie bardziej 

rozbudowane i pozwalają na określenie wskaźników syntetycznych łączących wszystkie 

badane parametry partnerstwa. Rozmyty system ekspercki (Radziszewska-Zielina, 

2011) jako jedyna spośród przedstawionych metod pozwala na wyznaczenie zaleceń 

do sterowania relacjami partnerskimi, uwzględniając przy tym oprócz ocen parametrów, 

także ich ważność i wpływ na sukces przedsiębiorstwa budowlanego. Jest to również 

jedyne krajowe opracowanie spośród wymienionych. Przedstawione metody oceny 

partnerstwa można podzielić na metody bazujące na statystyce (kwestionariuszowa, 

comiesięczna ocena partnerstwa, PTI, PPI) oraz wykorzystujące teorię zbiorów 

rozmytych (PPV i rozmyty system ekspercki). W tabeli 3.2 zestawiono opisane metody, 

wskazując ich ogólną charakterystykę oraz wady i zalety. W tabeli 3.3 przedstawiono 

listę parametrów partnerstwa poddawanych ocenie w poszczególnych metodach. 

Parametry wykorzystywane w co najmniej dwóch spośród omawianych metod zostały 

wyróżnione pogrubioną czcionką. 
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Tabela 3.2 Zestawienie metod oceny partnerstwa 
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- Rozwijanie otwartej 

komunikacji i wzmacnianie 

zaangażowania w 

partnerstwo przy okazji 

comiesięcznych spotkań 

- Szybka identyfikacja 

problemów 

- Angażowanie uczestników 

przedsięwzięcia w dyskusję 

nad wynikami i szukanie 

usprawnień 

- Łatwość adaptacji 

- Konieczność 

organizowania regularnych 

spotkań 

- Subiektywne oceny 

uczestników przedsięwzięcia 

- Brak określenia ważności 

poszczególnych parametrów 

- Brak syntetycznego 

wskaźnika 

- Angażowanie dużej liczby 
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Parametry oceniane 

w pięciostopniowej skali. 

Wskaźniki dla 

parametrów obliczane 

jako średnia arytmetyczna 

z ocen uczestników 

przedsięwzięcia. 

Wskaźnik całościowy 

obliczany jako średnia 

ważona ze wskaźników 

dla parametrów. 

- Dokonywanie oceny 

za pośrednictwem Internetu 

- Automatyczne obliczanie 

wskaźników 

- Możliwość dopasowania 

parametrów i ich ważności 

do przedsięwzięcia 

- Możliwość generowania 

wykresów i porównywania 

wskaźników 

- Subiektywne oceny 

uczestników przedsięwzięcia 

- Dobór parametrów 

i określenie ich ważności 

wymaga od menadżera 

wiedzy i doświadczenia oraz 

ustaleń z pozostałymi 

uczestnikami 

- Angażowanie dużej liczby 

uczestników przedsięwzięcia 
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7 parametrów ocenianych 

na podstawie wskaźników 

liczbowych i ustalonych 

przedziałów wartości tych 

wskaźników, 

odpowiadających ocenom 

w pięciostopniowej skali. 

PPI jest średnią ważoną 

tych ocen. 

- Wykorzystanie 

wskaźników liczbowych 

i ustalenie przedziałów 

wartości odpowiadających 

ocenom redukuje 

subiektywizm ocen 

- Dokonywanie oceny 

za pośrednictwem Internetu  

- Automatyczne obliczanie 

wskaźników 

- Możliwość generowania 

wykresów i porównywania 

wyników 

- Brak konieczności 

angażowania dużej liczby 

uczestników 

przedsięwzięcia 

- Ryzyko, że przyjęte 

parametry, ich ważności 

i przedziały wartości 

wskaźników liczbowych 

mogą nie być odpowiednie 

dla specyfiki konkretnego 

przedsięwzięcia i jego 

otoczenia 
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V
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 PPV ustalany w oparciu 

o wnioskowanie rozmyte. 

Wykorzystanie metody 

AHP do określenia wag 

parametrów. 

- Elastyczność w określaniu 

ocen 

- Ocen dokonują osoby 

o dużym doświadczeniu 

w zakresie partnerstwa 

- Złożoność obliczeniowa 

- Wymaga znajomości teorii 

zbiorów rozmytych 

- Brak systemu 

komputerowego 

R
ad

zi
sz

ew
sk

a-
Z

ie
li

n
a
 

R
o

zm
y

ty
 s

y
st

em
 

ek
sp

er
ck

i 

Wykorzystanie 

wnioskowania rozmytego. 

Ocena i sterowanie 

relacjami partnerskimi. 

Ważności, oceny i wpływ 

parametrów na sukces 

przedsiębiorstwa 

budowlanego określane 

w pięciostopniowej skali. 

- Określa zalecenia 

do sterowania relacjami 

partnerskimi 

- Automatyzacja obliczeń  

- Brak konieczności 

angażowanie dużej liczby 

uczestników 

przedsięwzięcia 

- Dotyczy partnerstwa 

strategicznego 

- Brak syntetycznego 

wskaźnika 

- Brak wykresów zmian 

ocen w czasie 
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Tabela 3.3 Parametry wykorzystywane do oceny partnerstwa 

Parametr 
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Zaufanie      

Dzielenie się informacjami      

Komunikacja      

Współpraca i wzajemne relacje      

Standardy i reguły zachowania      

Jakość wykonania robót      

Bezpieczeństwo na terenie budowy      

Bezpieczeństwo finansowe      

Zadowolenie z pracy      

Wystarczające zasoby      
Minimalizacja odpadów      

Potrzeby osób trzecich      

Rozwiązywanie sporów      

Czas realizacji      

Koszt realizacji      
Ochrona środowiska      

Stosunki umowne      

Zaangażowanie kierownictwa      

Innowacje i doskonalenie      

Oddany zespół      

Dostosowywanie się do zmian      

Perspektywa długoterminowa      
Inicjowanie partnerstwa na etapie projektowania      

Dopasowanie kulturowe      
Akceptacja partnerstwa w całym przedsiębiorstwie      

Postawa pytająca      

Zrozumienie      
Zgodność z celami      

Wiedza techniczna      
Równość praw      

Efektywność zarządzania przedsięwzięciem      

Podstawa złożenia zamówienia      

Liczba dostawców      

Podejście do kontroli jakości usług      

Podział kosztów      

Udział w nowej ofercie przedsiębiorstwa      

Częstość kontaktów      

Każda z zaprezentowanych metod oceny partnerstwa zakłada pozyskanie danych 

wejściowych poprzez wypełnianie kwestionariuszy przez uczestników przedsięwzięcia. 

Zarówno w przypadku PPI, jak i rozmytego systemu eksperckiego oceny są ustalane 

arbitralnie przez jedną osobę, co pozwala na oszczędność zasobów i zmniejszenie 

kosztów związanych z monitorowaniem partnerstwa. Metody PTI oraz 

PPI wykorzystują Internet w celu zebrania danych, co pozwala na wypełnianie 
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kwestionariuszy w dowolnym miejscu i czasie, ułatwiając proces oceny partnerstwa. 

Poza tymi dwoma metodami, jeszcze tylko rozmyty system ekspercki został 

zaimplementowany do postaci systemu komputerowego automatyzującego obliczenia. 

Znacznie przyspiesza to analizę zebranych danych oraz pozwala na uniknięcie błędów 

obliczeniowych. Szesnaście z badanych parametrów powtarza się przynajmniej 

w dwóch spośród opisywanych metod (tabela 3.3). Metody PTI i PPV pozwalają 

na zmianę badanych parametrów, jak również ich ważności i dostosowanie 

ich do specyfiki konkretnego przedsięwzięcia budowlanego. Zmiana ocenianych 

parametrów jest także możliwa w przypadku kwestionariuszowej, comiesięcznej ocena 

partnerstwa, jednak metoda ta nie zakłada wyznaczenia syntetycznego wskaźnika oceny 

partnerstwa w przedsięwzięciu, a jedynie określenie ocen poszczególnych parametrów. 

W kwestionariuszowej, comiesięcznej ocenie partnerstwa, PTI, PPV oraz rozmytym 

systemie eksperckim dane wejściowe stanowią subiektywne oceny uczestników 

przedsięwzięcia. Mając to na uwadze, w metodzie PPV i rozmytym systemie 

eksperckim wykorzystano logikę rozmytą, stosowaną do opisu problemów trudno 

mierzalnych, jakościowych. W przypadku kwestionariuszowej, comiesięcznej oceny 

partnerstwa oraz PTI, uporaniu się z problemem subiektywizmu ma służyć ocena 

parametrów przez większą liczbę osób reprezentujących poszczególnych uczestników 

przedsięwzięcia. Próbę obiektywizacji ocen zastosowano w metodzie PPI poprzez 

wprowadzenie wskaźników liczbowych oraz przedziałów ich wartości, na podstawie 

których oceniane są parametry partnerstwa. Podejście takie pozwala ograniczyć 

subiektywizm, jednak i w tym przypadku pozostały parametry oceniane subiektywnie, 

takie jak zaufanie oraz komunikacja. 

Można stwierdzić, że brakuje kompleksowych narzędzi wspomagających 

rozwijanie relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. Dotychczas 

prezentowane metody ograniczały się w zdecydowanej większości do oceny 

i monitorowania poziomu partnerstwa. Jedynie rozmyty system ekspercki umożliwia 

określenie zaleceń do sterowania relacjami partnerskimi. Dotyczy on jednak 

partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, a nie partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych. 
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Analiza opisywanych metod oceny partnerstwa skłoniła autora pracy 

do sformułowania następujących założeń do opracowania systemu sterowania 

i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych: 

 wybór do dalszej analizy parametrów występujących przynajmniej 

w dwóch spośród opisywanych metod, 

 ocena dokonywana przez jedną osobę z uwzględnieniem wskaźników 

liczbowych, 

 wyznaczenie wskaźnika syntetycznego stanowiącego całościową ocenę 

relacji partnerskich w przedsięwzięciu budowlanym, 

 wyznaczenie zaleceń do sterowania relacjami partnerskimi, 

 sterowanie z uwzględnieniem potencjalnych korzyści w odniesieniu 

do czasu, kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięć 

budowlanych, wynikających z poprawy relacji partnerskich, 

 możliwość dostosowania systemu do konkretnego przedsięwzięcia, 

 implementacja komputerowa systemu. 



74 

 

 

4 PARAMETRY RELACJI PARTNERSKICH 

W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH 

4.1 Analiza parametrów relacji partnerskich wymienianych 

w literaturze przedmiotu 

W pracy skoncentrowano się na analizie relacji partnerskich, czego uzasadnienie 

przedstawiono w podrozdziale 1.1. Podejście takie jest również zgodne ze stanowiskiem 

przedstawionym w artykule (Bayliss, Cheung, Suen i Wong, 2004), gdzie 

w opisywanym przykładzie wdrażania partnerstwa zaproponowano, aby początkowo 

wprowadzić zarządzanie relacjami, czyli skupić się na tzw. „miękkiej” stronie 

partnerstwa, a dopiero później skoncentrować się na tzw. „twardych” parametrach, 

jak czas, koszt oraz jakość, określających efektywność realizacji przedsięwzięcia 

w odniesieniu do przyjętych celów. „Miękkie” parametry partnerstwa określają 

behawioralny jego aspekt. Przykładami mogą być w tym przypadku zaufanie oraz praca 

zespołowa. W porównaniu do „twardych” parametrów, parametry „miękkie” opierają 

się głównie na osobistym doświadczeniu i subiektywnej ocenie. Są one szczególnie 

istotne, gdyż postrzeganie partnerstwa przez uczestników wpływa 

na ich zaangażowanie i efektywność działań związanych z partnerstwem (Cheung, Suen 

i Cheung, 2003). Analizie poddane zostały te parametry partnerstwa, które były 

wykorzystywane w co najmniej dwóch spośród omawianych w rozdziale 3 metod oceny 

partnerstwa. Zaznaczone one zostały w tabeli 3.3 pogrubioną czcionką. Wśród nich 

wyszczególniono te, które określają relacje partnerskie: zaufanie, dzielenie się 

informacjami, komunikację, współpracę i wzajemne relacje, standardy i reguły 

zachowania, bezpieczeństwo finansowe, zadowolenie z pracy, wystarczające zasoby, 

rozwiązywanie sporów, zaangażowanie kierownictwa, innowacje i doskonalenie, 

dostosowywanie się do zmian. Pozostałe parametry można określić jako „twarde”. 

Są to: czas realizacji, koszt realizacji, jakość wykonania robót i bezpieczeństwo 

na terenie budowy. Jak zaznaczono w artykule (Crane, Felder, Thompson, Thompson i 

Sanders, 1999) parametry tego rodzaju mówią nic lub niewiele o relacjach 

w przedsięwzięciu. Interesujące jest natomiast to, w jaki sposób rozwijanie relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych przekłada się na te parametry. 
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W dalszych rozważaniach będą one traktowane jako mierniki sukcesu przedsięwzięć 

budowlanych, na które relacje partnerskie mogą mieć wpływ. 

4.2 Opracowanie struktury parametrów relacji partnerskich 

Wyłonioną, w toku analizy metod oceny partnerstwa, listę parametrów relacji 

partnerskich zweryfikowano i uzupełniono. Szukano przy tym konkretnych obszarów 

współpracy zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami), 

projektantem, dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego oraz inwestorem, które 

mogą wpływać na czas, koszt, jakość lub bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych. Z uwagi na szeroki wachlarz czynników oddziaływujących na czas, 

koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych, zidentyfikowanie 

tych, które mogą być postrzegane jako parametry relacji partnerskich jest 

problematycznym zadaniem. Postanowiono więc wykorzystać w tym celu wiedzę 

ekspertów (wybranych specjalistów z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem 

kierowniczym w realizacji przedsięwzięć budowlanych). Jako że określenie populacji 

jest w tym przypadku bardzo trudne, zdecydowano się na celowy dobór ekspertów. 

Dobór celowy ekspertów został dokonany arbitralnie w oparciu o znajomość badanego 

tematu i przekonanie o reprezentatywności próby (Churchill, 2002), (Wasilewska, 

2008). Wykorzystanie tego typu doboru jest zasadne wtedy, kiedy sporządzenie wykazu 

wszystkich elementów populacji okazuje się niemożliwe lub bardzo trudne (Babbie, 

2007). Na podstawie przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z pięcioma 

ekspertami, listę parametrów zweryfikowano i uzupełniono. Parametry relacji 

partnerskich zostały skategoryzowane w czterech grupach ze względu na uczestników 

przedsięwzięć budowlanych, z jakimi zarządzający przedsięwzięciem podejmuje 

współpracę. Wyłonioną strukturę parametrów relacji partnerskich, jak również ich 

powiązanie z parametrami, wyznaczonymi na podstawie przeglądu metod oceny 

partnerstwa przedstawiono na rysunku 4.1. 
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Rys. 4.1 Wyznaczenie struktury parametrów relacji partnerskich na podstawie wywiadów 

z ekspertami 
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4.3 Opis parametrów relacji partnerskich wraz 

ze wskaźnikami liczbowymi 

4.3.1 Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono opis poszczególnych parametrów 

relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) wraz z przykładami występowania tych relacji w przedsięwzięciach 

budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z ekspertami 

określone zostały wskaźniki liczbowe dla poszczególnych parametrów relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami. 

W przypadku części parametrów określono kilka wskaźników liczbowych, zaś 

w przypadku innych zdecydowano o nieokreślaniu tych wskaźników z uwagi na trudno 

mierzalny charakter parametrów. Wyróżniono 8 parametrów relacji partnerskich 

dotyczących współpracy zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami): 

 P1 Udział w organizacji budowy 

Parametr ten opisuje współpracę w ramach konsultacji zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) w celu jak najlepszej 

organizacji przedsięwzięcia. Dotyczyć może m.in. określenia liczby urządzeń 

i obiektów na terenie budowy, ich rozmieszczenia, ustalenia kolejności wykonywanych 

robót w przypadku rozwiązań nietypowych, sposobu transportu materiałów 

lub konieczności zmiany organizacji terenu budowy wynikającej z nieprzewidzianych 

wcześniej sytuacji (np. konieczność zmiany trasy przebiegu przyłączy do sieci 

wymagać może przestawienia żurawia lub pomieszczeń zaplecza budowy). Początkowo 

ustalone założenia organizacji budowy, w razie potrzeby są konsultowane i poddawane 

dyskusji podczas spotkań pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia. Częstotliwość tych 

spotkań wynika bezpośrednio z liczby problemów, z jakimi spotykają się wykonawcy 

(podwykonawcy), realizując roboty budowlane. Im więcej problemów i błędów podczas 

realizacji robót, tym spotkania mające pomóc w ich rozwiązaniu są częściej 

organizowane. W praktyce, część generalnych wykonawców uważa jednak, że jako 
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odpowiedzialni za całość przedsięwzięcia mają pełny ogląd sytuacji i niechętnie 

korzystają z pomocy podwykonawców przy organizacji budowy. W przypadku 

opóźnień w realizowaniu robót, zmiany w harmonogramie są z reguły narzucane przez 

zarządzającego przedsięwzięciem i istnieje małe pole do dyskusji z wykonawcami 

(podwykonawcami) na ten temat, z uwagi na ustalony ostateczny termin wykonania 

robót. Oprócz konsultacji mających miejsce przed rozpoczęciem realizacji danego 

zakresu robót, parametr ten w znacznej mierze odnosi się też do sytuacji szczególnych 

i nieprzewidzianych, które mogą się pojawiać w różnej liczbie w zależności 

od specyfiki danego przedsięwzięcia. 

W przypadku tego parametru relacji partnerskich zrezygnowano z określania 

wskaźnika liczbowego, gdyż współpraca w tym zakresie silnie zależy od specyfiki 

konkretnego przedsięwzięcia. 

 P2 Dzielenie się zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) 

Parametr ten dotyczy użyczania sobie zasobów przez zarządzającego 

przedsięwzięciem i wykonawców (podwykonawców) w przypadku nieprzewidzianych 

sytuacji (np. awarii sprzętu, zagrożenia dotrzymania terminu). Użyczenie pracowników 

obejmować może wykonanie drobnych prac pomocniczych nieujmowanych w robotach 

dodatkowych jak np. postawienie ogrodzenia przewróconego przez wiatr, pomoc 

w transporcie materiału lub sprzętu czy zabezpieczenie wykonywanych robót 

przed warunkami atmosferycznymi. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez procentowo wyrażony 

stosunek liczby przypadków użyczenia sprzętu lub pracowników między zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb o takie 

użyczenie. Wskaźnik ten odzwierciedlać będzie skuteczność wystosowywanych próśb. 

 P3 Dzielenie się zasobami niematerialnymi (wiedza, informacje) 

Parametr ten dotyczy przekazywania wiedzy i informacji na temat 

np. stosowanych technologii, możliwych do wystąpienia trudności i sposobów radzenia 

sobie z tymi trudnościami. Może dotyczyć sytuacji wystąpienia wątpliwości 

w tym obszarze u którejś ze stron i skierowania zapytania, jak również dzielenia się 

wiedzą i informacjami z własnej inicjatywy. Parametr obrazuje wolę udzielenia 

wsparcia merytorycznego partnerowi i udziału we wspólnym celu, jakim jest sukces 
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całego przedsięwzięcia. Mogą zaistnieć sytuację, w których ze względu na złożoność 

problemu odpowiedź udzielana jest z pewnym opóźnieniem. Pomimo tego uczestnicy, 

którym zależy na wspólnie osiągniętym sukcesie przedsięwzięcia, nie powinni unikać 

odpowiedzi na tego rodzaju zapytania. Wskazany jest natomiast otwarty przepływ 

informacji i konsultacje między zarządzającym przedsięwzięciem i wykonawcami 

(podwykonawcami), szczególnie w sytuacjach problemowych. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez procentowo wyrażony 

stosunek liczby przypadków konsultacji między zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb o takie konsultacje. Wartość tego 

wskaźnika odzwierciedlać będzie zatem podobnie jak w przypadku poprzedniego 

parametru, skuteczność wystosowywanych próśb. 

 P4 Skuteczna komunikacja 

Parametr ten dotyczy komunikacji formalnej, gdzie określony zostaje 

maksymalny czas na odpowiedź, czy to w przepisach umowy, czy podczas zwracania 

się z zapytaniem lub wezwaniem do przedstawienia konkretnego dokumentu. 

Na szybkość odpowiedzi wpływać będzie to, jak łatwy w przygotowaniu jest dany 

dokument, czy stworzenie go zostało przewidziane w umowie oraz czy wykonawcy 

(podwykonawcy) zależy na jego jak najszybszym przedstawieniu (np. przygotowanie 

faktury do zapłaty), czy też nie (np. dokumenty zapewnienia jakości, wyników prób 

i atestów materiałów). Skuteczna komunikacja pomaga uniknąć sporów 

i nieporozumień. Możliwe jest przy tym korzystanie z różnych form komunikacji 

(np. listowna, telefoniczna, mailowa). 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez średni czas udzielenia 

odpowiedzi przez wykonawców (podwykonawców) na formalne zapytania 

zarządzającego przedsięwzięciem, wyrażony jako ułamek wymaganego czasu 

udzielenia odpowiedzi. 

 P5 Przestrzeganie ustalonych standardów i reguł zachowania 

Parametr ten dotyczy podejścia do respektowania standardów i reguł zachowania 

ustalonych przez zarządzającego przedsięwzięciem w regulaminie budowy. Obejmować 

może przykładowo ustalenia związane ze sposobem wejścia na teren budowy, 
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przepustkami, godzinami pracy i przerw lub przestrzeganiem przepisów BHP, 

jak np. posiadanie okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych i kasków. 

W przypadku tego parametru relacji partnerskich zrezygnowano z określania 

wskaźnika liczbowego. 

 P6 Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Parametr ten dotyczy występowania sytuacji nie przestrzegania ustalonych 

w umowie wysokości wynagrodzeń wykonawców (podwykonawców) i terminów 

wypłat tych wynagrodzeń. Zdarzają się sytuacje, w których np. z powodu braku 

wystarczającej ilości środków finansowych, przedstawiane przez wykonawców 

(podwykonawców) faktury opłacane są z opóźnieniem lub jedynie w pewnej części. 

Parametr dotyczy sytuacji, w których wskazane do zapłaty roboty zostały wykonane 

w sposób należyty i zgodnie z umową powinny zostać opłacone. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną poprzez określenie, czy miała miejsce 

sytuacja niedotrzymania terminu wypłaty wynagrodzenia wykonawców oraz czy miała 

miejsce sytuacja niedotrzymania wysokości wynagrodzenia wykonawców. 

Wskaźnikom tym odpowiada zatem skala dychotomiczna, czyli taka, w której zmienna 

może przyjmować tylko dwie wartości: tak (wartość liczbowa 1) i nie (wartość 

liczbowa 0) (Kot, Jakubowski i Sokołowski, 2011).  

 P7 Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

Parametr ten dotyczy zarówno liczby sporów występujących podczas realizacji 

przedsięwzięcia budowlanego, jak i skutecznego ich rozwiązywania. Spory 

te występować mogą z powodu zniszczenia lub uszkodzenia cudzej pracy 

(np. uszkodzenie świeżo wykonanych wylewek, tynków, posadzek, stolarki), 

ale też z powodu zastrzeżeń do zakresu, jakości oraz czasu wykonywania robót. 

Przyczyną takich sytuacji może być: źle zaplanowana kolejność robót, nieposzanowanie 

cudzej pracy, brak komunikacji lub nienależyte zabezpieczenia. Sytuacje sporne są 

nieuniknione, a ich największe natężenie występuje w przypadku robót 

wykończeniowych, kiedy zwykle na terenie budowy przebywa większa liczba 

wykonawców (podwykonawców) i zbliża się już termin zakończenia realizacji 
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przedsięwzięcia. Należy dążyć do minimalizowania częstości występowania sytuacji 

spornych i ich czasu trwania. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez liczbę sytuacji spornych 

pomiędzy zarządzającym przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami) oraz 

średni czas trwania tych sytuacji. 

 P8 Elastyczne podejście do zmian 

Parametr ten dotyczy stosunku wykonawców (podwykonawców) do zmian 

technologicznych, wprowadzanych w projekcie z inicjatywy zarządzającego 

przedsięwzięciem. Na ten parametr duży wpływ będzie miało to, czy wykonawca 

(podwykonawca) wcześniej wykonywał roboty w danej technologii i jest ona mu znana. 

Ważne będzie również to, czy nie poczynił już wcześniej przygotowań do realizacji 

robót pierwotnie założonych (np. w postaci zakupu materiału). W takiej sytuacji może 

on przy zmianie żądać zwrotu poniesionych wcześniej kosztów. 

Ze względu na konieczność przeanalizowania konkretnych sytuacji zmian 

i przyczyn zajmowanego przez wykonawcę (podwykonawcę) stanowiska, w przypadku 

tego parametru relacji partnerskich zrezygnowano z określania wskaźnika liczbowego. 

4.3.2 Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem 

Wyróżniono 3 parametry relacji partnerskich dotyczące współpracy 

zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem: 

 P9 Szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

Parametr ten dotyczy sytuacji, w których zarządzający przedsięwzięciem 

wystosowuje do projektanta prośbę o zmiany materiałowe, konstrukcyjne 

lub architektoniczne rozwiązań elementów budowlanych (np. zmiana rodzaju 

hydroizolacji, lub średnicy prętów zbrojenia). Propozycje tych zmian mogą wynikać 

np. z: małej dostępności danego materiału na rynku, chęci obniżenia kosztu 

lub ułatwienia wykonania danych robót. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których 

to zarządzający przedsięwzięciem, mając większą wiedzę praktyczną, będzie w stanie 

wskazać rozwiązania lepiej sprawdzające się w danych warunkach. Często ze strony 
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biura projektowego przydzielona jest konkretna osoba do kontaktu z zarządzającym 

danym przedsięwzięciem, co ma zapewnić dobrą komunikację. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez średni czas udzielenia 

odpowiedzi na propozycje zmian projektowych skierowanych przez zarządzającego 

przedsięwzięciem do projektanta. 

 P10 Szybkość reagowania na problemy projektowe 

Parametr ten dotyczy szybkości udzielania odpowiedzi przez projektanta 

na zgłaszane wątpliwości dotyczące projektu, potrzeby zaprojektowania dodatkowych 

elementów lub przeprojektowania tych wcześniej zaprojektowanych, w skutek 

wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub błędów projektowych. 

Obejmować może przykładowo takie problemy jak: krzyżowanie się instalacji, błędne 

usytuowanie otworów na przewody kominowe w stropach, kłopotliwy w wykonaniu 

układ zbrojenia w miejscu krzyżowania się prętów, konieczność dodatkowego 

wzmocnienia podłoża gruntowego. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez średni czas udzielenia 

odpowiedzi na problemy projektowe zgłaszane przez zarządzającego przedsięwzięciem 

do projektanta. 

 P11 Dostosowanie rozwiązań projektowych/technologicznych (robót 

dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy 

Parametr ten dotyczy sposobu, w jaki projektant ustosunkowuje się 

do propozycji rozwiązań projektowych zarządzającego przedsięwzięciem. Może 

on wziąć pod uwagę zasoby, jakimi dysponuje zarządzający oraz wykonawcy 

i ich doświadczenie w stosowaniu danej technologii. Rozwiązania proponowane przez 

zarządzającego będą miały na celu przede wszystkim zminimalizowanie kosztów, 

maksymalne wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje i ułatwienie wykonywania 

robót. Mając większą wiedzę praktyczną, zarządzający może być w stanie wskazać 

rozwiązania najlepiej sprawdzające się w konkretnych warunkach. Propozycje takie 

mogą dotyczyć np. zmiany deskowania do wykonania stropu żelbetowego, z szalunku 

tradycyjnego na tracony z blachy trapezowej, którą dysponuje zarządzający 

przedsięwzięciem lub zmiany trudnych do montażu dużych tafli szyb giętych 

na mniejsze, płaskie tafle szklane tworzące łuk. 
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Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez procentowo wyrażoną 

część pozytywnie rozpatrzonych propozycji rozwiązań projektowych/technologicznych 

przedstawianych przez zarządzającego przedsięwzięciem. 

4.3.3 Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami 

Wyróżniono 3 parametry relacji partnerskich dotyczące współpracy 

zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami: 

 P12 Zapewnienie jakości materiałów i sprzętu 

Parametr ten dotyczy określenia poziomu jakości dostarczanych materiałów i 

sprzętu budowlanego. Zwykle, wraz ze wzrostem skomplikowania materiału i sprzętu, 

przykładana jest większa uwaga do aspektu zapewnienia jakości. Wysoka awaryjność 

sprzętu budowlanego może być przyczyną przestojów w pracy i powodować opóźnienia 

(np. awaria żurawia). Podobnie opóźnienia mogą wynikać z dostarczenia materiału 

niespełniającego założonych wymagań, który wymagał będzie reklamowania 

i konieczne będzie oczekiwanie na inną dostawę. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez: stosunek liczby awarii 

ciężkiego sprzętu do okresu jego dzierżawy, średni czas usunięcia awarii ciężkiego 

sprzętu, stosunek liczby reklamacji materiałów do liczby dostaw materiałów oraz średni 

czas rozpatrzenia reklamacji. 

 P13 Terminowość dostaw 

Parametr ten dotyczy częstości występowania opóźnień w dostawach materiałów 

i sprzętu. Nawet niewielkie opóźnienia dostaw mogą powodować przestoje i przekładać 

się opóźnienia w realizacji robót (np. dostawy mieszanki betonowej powinny zapewnić 

ciągłość betonowania, a nawet niewielkie opóźnienia dostaw mogą skutkować 

wstrzymaniem betonowania z powodu wiązania mieszanki podczas transportu). 

Nie zawsze możliwe jest dostarczenie materiału z dużym wyprzedzeniem, z uwagi 

na ograniczone miejsce do jego składowania (np. w zabudowie szeregowej w centrum 

miasta). Takie działanie wymagałoby zaangażowania zasobów do rozładunku materiału 

na plac składowy i późniejszy jego transport w miejsce wbudowania, co w porównaniu 

do bezpośredniego rozładunku w miejsce wbudowania generuje wyższe koszty. 
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Opóźnione dostarczenie sprzętu także może powodować przestoje (np. gdy brygada 

pracowników mających montować elementy prefabrykowane musi oczekiwać 

na przyjazd dźwigu). 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez stosunek liczby 

opóźnionych dostaw materiałów i sprzętu do liczby wszystkich dostaw. 

 P14 Bieżące wsparcie techniczne 

Parametr ten dotyczy sytuacji stosowania technologii, z którą wykonawca 

nie ma dużego doświadczenia i udzielenia mu wskazówek dotyczących organizacji 

danej roboty w taki sposób, aby wykonanie jej było możliwie łatwe i ekonomiczne. 

Parametr może się również odnosić do wsparcia w sytuacjach problemowych 

lub w przypadku stosowania rozwiązań nietypowych. Wsparcie dostawców dotyczyć 

może też zagadnień projektowych i przedstawienia przez nich propozycji zmian 

rozwiązań materiałowych, pozwalających obniżyć koszty lub wykonać roboty w sposób 

łatwiejszy i mniej podatny na błędy wykonawcze (np. zmiana hydroizolacji łazienki 

z papy na folię w płynie). Dostawcy, znając dobrze swoje materiały, są w stanie 

wskazać, który z nich najlepiej sprawdzi się w konkretnych warunkach i mogą stanowić 

pomoc doradczą dla zarządzającego przedsięwzięciem. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez średni czas oczekiwania 

na udzielenie wsparcia technicznego przez dostawcę. 

4.3.4 Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem 

Wyróżniono 4 parametry relacji partnerskich dotyczące współpracy 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem: 

 P15 Wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu terenu budowy 

Parametr ten dotyczy ułatwienia zarządzającemu przedsięwzięciem organizacji 

terenu budowy poprzez np. udostępnienie pomieszczeń w budynkach istniejących 

na pomieszczenia socjalne lub magazyny sprzętu, umożliwienie korzystania ze źródeł 

wody i energii, udostępnienie miejsc parkingowych itp. 
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Z uwagi na to, że wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu terenu 

budowy bezpośrednio zależy od możliwości inwestora w tym zakresie, w przypadku 

tego parametru relacji partnerskich zrezygnowano z określania wskaźnika liczbowego. 

 P16 Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Parametr ten podobnie jak we współpracy zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami), dotyczy częstości występowania sytuacji 

nie przestrzegania ustalonych w umowie wysokości wynagrodzeń zarządzającego 

i terminów wypłat tych wynagrodzeń. Inwestor np. z powodu braku wystarczającej 

ilości środków finansowych, może opłacać przedstawiane przez zarządzającego 

przedsięwzięciem faktury z opóźnieniem lub jedynie w pewnej części. Parametr 

nie dotyczy tego typu sytuacji wynikających z konieczności wykonania poprawek 

lub nie wykonania robót w całości. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną poprzez określenie, czy miała miejsce 

sytuacja niedotrzymania terminu wypłaty wynagrodzenia zarządzającego 

przedsięwzięciem oraz czy miała miejsce sytuacja niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem. 

 P17 Dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach 

Parametr ten dotyczy czasu, po jakim inspektor nadzoru inwestorskiego 

dokonuje odbioru technicznego robót ulegających zakryciu. W przypadku większych 

inwestycji może występować kilku inspektorów nadzoru, dla właściwych sobie branż 

(np. budowlana, elektryczna, wodno-kanalizacyjna). Maksymalny czas, po jakim 

inspektor powinien dokonać odbioru robót ulegających zakryciu reguluje umowa 

i zazwyczaj wynosi 48 godzin. Poinformowanie inspektora dokonuje się przez wpis 

do dziennika budowy i telefon. Jego szybkie przybycie zapewnia możliwość wykonania 

wskazanych poprawek i dokonanie odbioru w ustalonym czasie. Dyspozycyjność 

inspektora nadzoru wpływa zatem znacząco na płynność prowadzenia robót. Często jest 

on informowany o przewidywanym terminie ukończenia danej roboty ulegającej 

zakryciu wcześniej, aby mógł być obecny na budowie w chwili jej zakończenia, dzięki 

czemu roboty mogą być realizowane bez przestojów. 
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Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez średni czas odbioru 

robót ulegających zakryciu, wyrażony jako ułamek wymaganego umową 

maksymalnego czasu odbioru. 

 P18 Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

Parametr ten podobnie jak we współpracy zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami), dotyczy zarówno liczby sporów występujących 

podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego, jak i skutecznego ich rozwiązywania. 

Relacje w tym obszarze ujęte zostaną liczbowo poprzez liczbę sytuacji spornych 

pomiędzy zarządzającym przedsięwzięciem a inwestorem oraz średni czas trwania tych 

sytuacji. 
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5 AUTORSKA METODA OCENY RELACJI 

PARTNERSKICH W PRZEDSIĘWZIĘCIACH 

BUDOWLANYCH 

5.1 Metody obliczeniowe oceny relacji partnerskich 

Monitorowanie poziomu relacji w przedsięwzięciach budowlanych pozwala 

na szybką identyfikację pojawiających się tendencji i zapewnia wczesne ostrzeganie 

o obszarach współpracy, wymagających szczególnej uwagi. Dzięki podjętym 

działaniom naprawczym możliwe jest zminimalizowanie negatywnego wpływu 

pojawiających się problemów. Ponadto szybkie wprowadzenie usprawnień, zwykle 

powoduje zmniejszenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia oraz poprawę relacji 

pomiędzy uczestnikami (Cheung, Suen i Cheung, 2003). 

Monitorowanie poziomu relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych 

wymagać będzie dokonywania regularnych (co miesiąc) ocen poszczególnych 

parametrów. Składnikami tych ocen będą: 

 oceny zarządzającego przedsięwzięciem w pięciostopniowej skali, w której 

ocena 1 oznaczać będzie bardzo słaby poziom relacji partnerskich, 2 – słaby,     

3 – średni, 4 – dobry, zaś 5 – bardzo dobry, 

 wskaźniki liczbowe znormalizowane do przedziału wartości od 1 do 5, gdzie 

wyższa wartość wskaźnika oznaczać będzie lepszą ocenę. 

Wykorzystanie ocen parametrów, dokonywanych przez zarządzającego 

przedsięwzięciem w pięciostopniowej skali, pozwala uwzględnić szersze spojrzenie 

na parametry, nie tylko z perspektywy wskaźników liczbowych. Aby ułatwić 

dokonywanie oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych, 

zdecydowano o formułowaniu pytań dotyczących większości wskaźników liczbowych 

w postaci pytań zamkniętych ze skalą przedziałową. Jak wskazano w książce 

(Gruszczyński, 2003), pytania otwarte często pozostają bez odpowiedzi, ich duża liczba 

przedłuża czas zbierania informacji i są one bardziej męczące dla respondentów 

niż pytania innego rodzaju. Przekładać się to może na niechęć respondentów 
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do wypełnienia kwestionariusza lub niską jakość zebranych danych. Zastosowanie 

pytań zamkniętych pozwala zredukować liczbę pytań dotyczących wskaźników 

liczbowych, skrócić kwestionariusz i ułatwić pracę respondentom. W dalszej części 

rozdziału przedstawiono poszczególne wskaźniki liczbowe parametrów relacji 

partnerskich wraz z przyjętym dla nich schematem normalizacji do przedziału wartości 

od 1 do 5. 

 P2 Dzielenie się zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) 

Wskaźnik liczbowy 1 – procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 

użyczenia sprzętu lub pracowników między zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb o takie użyczenie. Założono 

normalizację wg tabeli 5.1. 

Tabela 5.1 Schemat normalizacji dla wskaźników liczbowych wyrażonych procentowo 

Skala przedziałowa 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Przedział wartości od 1 do 5 1 2 3 4 5 

 P3 Dzielenie się zasobami niematerialnymi (wiedza, informacje) 

Wskaźnik liczbowy 1 – procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 

konsultacji między zarządzającym przedsięwzięciem a wykonawcami 

(podwykonawcami) do liczby próśb o takie konsultacje. Założono normalizację 

wg tabeli 5.1. 

 P4 Skuteczna komunikacja 

Wskaźnik liczbowy 1 – średni czas udzielenia odpowiedzi przez wykonawców 

na formalne zapytania zarządzającego przedsięwzięciem, wyrażony jako ułamek 

wymaganego czasu udzielenia odpowiedzi (tw). Założono normalizację wg tabeli 5.2. 

Tabela 5.2 Schemat normalizacji dla wskaźników liczbowych wyrażonych jako ułamek 

wymaganego czasu (tw) 

Skala przedziałowa 
0-

0,25tw 

0,25-

0,5tw 

0,5-

0,75tw 

0,75-

1,0tw 

1,0-

1,25tw 

1,25-

1,5tw 

1,5-

1,75tw 

1,75-

2,0tw 

2,0tw i 

więcej 

Przedział wartości od 1 do 5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
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 P6 Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Wskaźnik liczbowy 1 – wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia wykonawców. Założono normalizację wg tabeli 5.3. 

Wskaźnik liczbowy 2 – wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia wykonawców. Założono normalizację wg tabeli 5.3. 

Tabela 5.3 Schemat normalizacji dla wskaźników liczbowych dychotomicznych 

Skala dychotomiczna 
Tak 

(wartość liczbowa 1) 

Nie 

(wartość liczbowa 0) 

Przedział wartości od 1 do 5 1 5 

 P7 Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

Wskaźnik liczbowy 1 – liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem, a wykonawcami. Założono normalizację wg wzoru 5.1. Wystąpienie 

sytuacji spornej powoduje obniżenie wartości wskaźnika liczbowego o 1. 

 



 


1

5
max2,7

ssn
o  (5.1) 

gdzie: 

2,7o  – drugi składnik oceny (wskaźnik liczbowy 1) siódmego parametru relacji 

partnerskich, 

ssn  – liczba sytuacji spornych. 

Wskaźnik liczbowy 2 – średni czas trwania sytuacji spornych. Założono 

normalizację wg tabeli 5.4. 

Tabela 5.4 Schemat normalizacji dla wskaźników liczbowych wyrażonych w dniach 

Skala przedziałowa 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 

Przedział wartości od 1 do 5 5 4,2 3,4 2,6 1,8 1 
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 P9 Szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

Wskaźnik liczbowy 1 – średni czas udzielenia odpowiedzi na propozycje zmian 

projektowych skierowanych przez zarządzającego przedsięwzięciem do projektanta. 

Założono normalizację wg tabeli 5.4. 

 P10 Szybkość reagowania na problemy projektowe 

Wskaźnik liczbowy 1 – średni czas udzielenia odpowiedzi na problemy 

projektowe zgłaszane przez zarządzającego przedsięwzięciem do projektanta. Założono 

normalizację wg tabeli 5.4. 

 P11 Dostosowanie rozwiązań projektowych/technologicznych (robót 

dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy 

Wskaźnik liczbowy 1 – procentowo wyrażona część pozytywnie rozpatrzonych 

propozycji rozwiązań projektowych/technologicznych przedstawianych przez 

zarządzającego przedsięwzięciem. Założono normalizację wg tabeli 5.1. 

 P12 Zapewnienie jakości materiałów i sprzętu 

Wskaźnik liczbowy 1 – stosunek liczby awarii ciężkiego sprzętu do okresu jego 

dzierżawy. Założono normalizację wg wzoru 5.2. Przy średnio jednej awarii ciężkiego 

sprzętu na miesiąc dzierżawy, wskaźnik liczbowy wynosi 1. 

 













1

45
max2,12 dziers

as

tn

n

o  (5.2) 

gdzie: 

2,12o  – drugi składnik oceny (wskaźnik liczbowy 1) dwunastego parametru relacji 

partnerskich, 

sn  – liczba dzierżawionego ciężkiego sprzętu, 

asn  – liczba awarii ciężkiego sprzętu, 

dziert  – średni okres dzierżawy ciężkiego sprzętu wyrażony jako część miesiąca 

wg tabeli 5.5.  
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Tabela 5.5 Schemat normalizacji dla czasu trwania wyrażonego jako część miesiąca 

Skala przedziałowa 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 

Część miesiąca 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 

Wskaźnik liczbowy 2 – średni czas usunięcia awarii ciężkiego sprzętu. Założono 

normalizację wg tabeli 5.4. 

Wskaźnik liczbowy 3 – stosunek liczby reklamacji materiału do liczby dostaw. 

Założono normalizację wg wzoru 5.3. Wystąpienie średnio jednej reklamacji 

na dwadzieścia dostaw materiałów powoduje obniżenie wartości wskaźnika liczbowego 

o 1. 

 











1

205
max4,12 dm

rm

n

n

o  (5.3) 

gdzie: 

4,12o  – czwarty składnik oceny (wskaźnik liczbowy 3) dwunastego parametru relacji 

partnerskich, 

dmn  – liczba dostaw materiałów, 

rmn  – liczba reklamacji materiałów. 

Wskaźnik liczbowy 4 – średni czas rozpatrzenia reklamacji materiału. Założono 

normalizację wg tabeli 5.4. 

 P13 Terminowość dostaw 

Wskaźnik liczbowy 1 – stosunek liczby opóźnionych dostaw materiałów 

i sprzętu do liczby wszystkich dostaw. Założono normalizację wg wzoru 5.4. 

Wystąpienie średnio jednego opóźnienia na dwadzieścia dostaw materiałów i sprzętu 

powoduje obniżenie wartości wskaźnika liczbowego o 1. 
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205
max2,13 dsdm
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nn

n

o  (5.4) 

gdzie: 

2,13o  – drugi składnik oceny (wskaźnik liczbowy 1) trzynastego parametru relacji 

partnerskich, 

dsn  – liczba dostaw sprzętu, 

odmsn  – liczba opóźnionych dostaw materiałów i sprzętu. 

 P14 Bieżące wsparcie techniczne 

Wskaźnik liczbowy 1 – średni czas oczekiwania na udzielenie wsparcia 

technicznego przez dostawcę. Założono normalizację wg tabeli 5.4. 

 P16 Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Wskaźnik liczbowy 1 – wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem. Założono normalizację wg tabeli 5.3. 

Wskaźnik liczbowy 2 – wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem. Założono normalizację wg tabeli 5.3. 

 P17 Dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach 

Wskaźnik liczbowy 1 – średni czas odbioru robót ulegających zakryciu, 

wyrażony jako ułamek wymaganego umową maksymalnego czasu odbioru. Założono 

normalizację wg tabeli 5.2. 

 P18 Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

Wskaźnik liczbowy 1 – liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a inwestorem. Założono normalizację wg wzoru 5.1. Wystąpienie 

sytuacji spornej powoduje obniżenie wartości wskaźnika liczbowego o 1. 

Wskaźnik liczbowy 2 – średni czas trwania sytuacji spornych. Założono 

normalizację wg tabeli 5.4. 
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Oceny relacji partnerskich w odniesieniu do poszczególnych parametrów, będą 

wyznaczane jako średnie ważone składników oceny danego parametru, zgodnie 

ze wzorem 5.5, gdzie pierwszy składnik stanowi ocena zarządzającego 

przedsięwzięciem w pięciostopniowej skali, zaś kolejnymi składnikami oceny 

parametrów są właściwe dla nich wskaźniki liczbowe. Uwzględnienie wskaźników 

liczbowych pozwoli ograniczyć subiektywizm ocen poszczególnych parametrów. 
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 (5.5) 

gdzie: 

io  – ocena i-tego parametru relacji partnerskich, 

im  – liczba składników oceny i-tego parametru relacji partnerskich, 

jiw ,  – waga j-tego składnika oceny i-tego parametru relacji partnerskich (w przypadku 

braku j-tego składnika oceny i-tego parametru, waga jest pomijana), 

jio ,  – j-ty składnik oceny i-tego parametru relacji partnerskich. 

Ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami zostanie obliczona jako średnia ważona ocen parametrów 

odpowiadających relacjom z poszczególnymi uczestnikami wg wzorów 5.6-5.9. 
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gdzie: 

1Ro  – ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami), 
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2Ro  – ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem, 

3Ro  – ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami, 

4Ro  – ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, 

'iw  – waga i-tego parametru relacji partnerskich (w przypadku braku oceny i-tego 

parametru, waga jest pomijana). 

Analogicznie zostanie obliczona całościowa ocena relacji partnerskich 

w przedsięwzięciu budowlanym jako średnia ważona ocen relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami, zgodnie ze wzorem 5.10. 
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gdzie: 

co  – całościowa ocena relacji partnerskich w przedsięwzięciu budowlanym, 

Ro  – ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z R-tym 

uczestnikiem, 

'Rw  – waga relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z R-tym 

uczestnikiem (w przypadku braku oceny relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z R-tym uczestnikiem, waga jest pomijana). 

Wzory 5.6-5.10 zakładają liniową zależność pomiędzy ocenami parametrów 

relacji partnerskich a całościową oceną relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych, podobnie jak w przypadku metod oceny partnerstwa przedstawionych 

w publikacjach (Cheung, Suen i Cheung, 2003), (Yeung, Chan i Chan, 2009). Słuszność 

tego założenia została zweryfikowana w podrozdziale 5.5. 
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5.2 Określenie wag parametrów relacji partnerskich i wag 

relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami 

5.2.1 Opis metody określenia wag parametrów relacji partnerskich i wag relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

Mając na uwadze hierarchiczną strukturę parametrów relacji partnerskich 

(rysunek 4.1), w celu wyznaczenia wag parametrów, jak również wag relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

przedsięwzięć budowlanych, wykorzystano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process) 

w formie rozmytej. Rozmyte rozszerzenie metody, zostało zaproponowane ze względu 

na nieprecyzyjny charakter opinii eksperckich dotyczących opisywanego problemu. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć różne podejścia do wykorzystania logiki 

rozmytej w metodzie AHP m.in. (Deng, 1999), (Pan, 2008), (Ramík, 2009), (Dytczak, 

2010), (Jaskowski, Biruk i Bucon, 2010), (Plebankiewicz i Kubek, 2014), (Praščević i 

Praščević, 2016). Różnice w nich dotyczą: przyjętych skali ocen, definiowania ocen 

odwrotnych, sposobu obliczania wag oraz agregacji ocen grupy ekspertów. Metoda 

AHP została zaprezentowana w książce (Saaty, 1980) i jest obecnie powszechnie 

stosowaną metodą wspomagania problemów decyzyjnych o strukturze hierarchicznej. 

W budownictwie wykorzystywana była m.in. w następujących problemach (Praščević i 

Praščević, 2016): 

 wybór przedsięwzięć budowlanych do realizacji, 

 wybór wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia, 

 wybór tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, 

 wybór technologii budowy, 

 wybór strategii konserwacji dla sprzętu budowlanego, 

 wybór systemów konstrukcyjnych do projektowanych budynków, mostów 

i innych obiektów inżynierskich, 

 wybór strategii utrzymania systemów konstrukcyjnych, 
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 określenie ważności czynników wpływających na bezpieczeństwo na terenie 

budowy, 

 wybór dostawcy, 

 stworzenie rankingu nieruchomości. 

Metoda AHP zakłada określanie preferencji przy wykorzystaniu względnych 

ocen porównywanych parami obiektów, znajdujących się na poszczególnych poziomach 

hierarchii. W niniejszej pracy zdecydowano o określeniu wag parametrów relacji 

partnerskich oraz wag relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięć, w oparciu o oceny grupy K ekspertów. 

Do porównywania parami poszczególnych obiektów (parametrów relacji partnerskich 

oraz relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami) 

zastosowano oceny lingwistyczne oparte na fundamentalnej skali porównań Saaty’ego 

przedstawionej w artykule (Saaty, 1990). Każdej z tych ocen odpowiada zbiór rozmyty 

opisany trójkątną liczbą rozmytą (ang. Triangular Fuzzy Number TFN) postaci 

 umla ,,~   o funkcji przynależności opisanej wzorem 5.11 (Deng, 1999). 
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)(~  (5.11) 

Liczby rozmyte dla poszczególnych ocen, zastosowane do porównywania 

parami przedstawiono na rysunku 5.1. Skalę rozszerzono o oceny pośrednie, które, 

należy wskazać w przypadku, braku pewności co do osądu. Trójkątne liczby rozmyte 

odpowiadające ocenom pośrednim zaznaczone zostały na rysunku jaśniejszym kolorem. 

W żadnej z przytaczanych publikacji dotyczących rozmytego rozszerzenia metody 

AHP nie zaproponowano skali spełniającej jednocześnie dwóch następujących 

warunków (właściwych dla klasycznej wersji tej metody): 

 przyjęta skala bazuje na fundamentalnej skali porównań Saaty’ego oraz 

 liczba rozmyta odpowiadająca ocenie jednakowej ważności 

porównywanych obiektów przyjmuje tę samą postać co jej odwrotność. 
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Przyjęta skala ocen częściowo nawiązuje do propozycji przedstawionej 

w artykule (Praščević i Praščević, 2016), a w jej przygotowaniu kierowano się 

następującymi przesłankami: 

 Skala powinna nawiązywać do fundamentalnej skali porównań Saaty’ego. 

Środkowe wartości trójkątnych liczb rozmytych powinny odpowiadać 

wartościom liczbowym wg skali Saaty’ego. 

 Funkcje przynależności zbiorów rozmytych opisujących kolejne oceny 

lingwistyczne powinny zachodzić na siebie w taki sposób, że przy pełnej 

przynależności do danego zbioru rozmytego, przynależność do zbioru 

rozmytego kolejnej oceny jest zerowa (warunek podziału jedności). 

 Funkcje przynależności zbiorów rozmytych opisujących niekolejne oceny 

lingwistyczne powinny być rozdzielne. 

 Maksymalna wartość liczbowa powinna być zgodna z maksymalną wartością 

liczbową w fundamentalnej skali porównań Saaty’ego, czyli powinna wynosić 9. 

 Liczba rozmyta odpowiadająca ocenie jednakowej ważności, powinna mieć 

tę samą postać co jej odwrotność, aby ważność obiektu i-tego w stosunku 

do j-tego oraz obiektu j-tego w stosunku do i-tego była określona w jednakowy 

sposób. 

 Pośrednie oceny powinny być opisane przez pośrednie wartości liczbowe, przy 

czym nie mogą być one mniejsze niż 1 (wartość określająca jednakową 

ważność) oraz większe niż 9 (maksymalna wartość w skali). 
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Ocena 

lingwistyczna 

Tak samo 

ważny 
Trochę ważniejszy Dużo ważniejszy 

O wiele bardziej 

ważny 

Całkowicie 

ważniejszy 

Wartość 

liczbowa wg 

skali Saaty’ego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trójkątna 

liczba rozmyta 
(1/3, 1, 3) (1, 2, 4) (1, 3, 5) (2, 4, 6) (3, 5, 7) (4, 6, 8) (5, 7, 9) (6, 8, 9) (7, 9, 9) 

 

Rys. 5.1 Przyjęta rozmyta skala do porównań parami 

Jak zaznaczono w artykule (Ramík i Korviny, 2013) trójkątne liczby rozmyte 

są odpowiednie do modelowania wartości niepewnych przez decydentów w praktyce. 

Niech  aaa umla ,,~ 
 

i  bbb umlb ,,
~
 , gdzie 0al , 0bl  będą trójkątnymi 

liczbami rozmytymi. Zdefiniowane zostają następujące operacje arytmetyczne (Ramík i 

Korviny, 2010): 
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 Odwrotność 












aaa lmua

1
,

1
,

1
~
1

 (5.16) 

Jeśli ekspert uzna, że obiekt i jest ważniejszy od obiektu j oraz zostanie 

tej relacji przypisana liczba rozmyta  ijijijij umla ,,~  , to wtedy relacji odwrotnej, czyli 

obiektu j do obiektu i, przypisuje się jej odwrotność  
ijijij lmuija 1111

,,~ 
 . W przypadku 

każdego poziomu hierarchii, dla którego wykonywane są porównania parami, tworzy 

0

1
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się K macierzy  
ijkk aA ~~

 wg wzoru 5.17 (Ramík, 2009), gdzie 
ijka~  jest oceną 

preferencji obiektu i względem j dokonaną przez k-tego eksperta w przyjętej skali. 

Ekspert dla macierzy o wymiarze n, dokonuje 2)1( nn  ocen preferencji. Pozostałe 

oceny preferencji określone są przez warunek odwrotności. Porównanie tego samego 

obiektu z samym sobą zawsze daje ocenę „idealnie tak samo ważny”. W takim 

przypadku przyjmuje się wartość „ostrą” równą 1, zatem takiej ocenie odpowiada 

trójkątna liczba rozmyta postaci (1, 1, 1). 
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Rozmyta macierz porównań parami (wzór 5.17) może być przedstawiona 

poprzez trzy „ostre” macierze charakterystyczne  kkkk UMLA ,,
~

 . Macierze kL , 

,kM  kU  mają zatem postać przedstawioną we wzorach 5.18-5.20 (Praščević i Praščević, 

2016). 
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Następujące powody przemawiają za stosowaniem macierzy porównań 

z elementami w postaci trójkątnych funkcji rozmytych (Ramík, 2009): 

 Funkcja przynależności w przypadku trójkątnych liczb rozmytych jest 

przedziałami liniowa, w związku z tym prosta i łatwa do zastosowania. 
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 W przypadku trójkątnych liczb rozmytych operacje arytmetyczne są stosunkowo 

łatwe. 

 „Ostre” wartości (nierozmyte) są szczególnymi przypadkami trójkątnych liczb 

rozmytych. 

Wagi w postaci rozmytej dla poszczególnych obiektów poddawanych 

porównywaniu parami, obliczane są na podstawie ocen k-tego eksperta wg wzoru 5.21 

(Deng, 1999): 
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W pracy zastosowano agregację indywidualnych priorytetów (AIP) (Prusak i 

Stefanów, 2014) stosowaną, gdy eksperci dokonują osądów indywidualnie, 

bez możliwości podjęcia dyskusji na temat rozważanego problemu. W tym podejściu 

agregacji podlegają dopiero wartości współczynników wagowych, obliczone 

niezależnie dla każdego z ekspertów (Prusak i Stefanów, 2014). W celu agregacji ocen 

wszystkich ekspertów zaproponowano wyznaczenie uśrednionych funkcji 

przynależności odpowiadających każdej z wag wg wzoru 5.22 (Pedrycz i Gomide, 

2007). Jest to podejście autorskie, nieprezentowane w dotychczasowych publikacjach 

dotyczących metody AHP. 

   K
k ww x

K
x

iki 1 ~~ )(
1

)(   (5.22) 

gdzie: 

)(~ x
iw  – zagregowana funkcja przynależności wagi i-tego obiektu, 

)(~ x
ikw  – funkcja przynależności wagi i-tego obiektu określona na podstawie ocen 

k-tego eksperta. 

„Ostre” wartości wag dla poszczególnych obiektów porównywanych parami 

wyznaczone zostaną poprzez defuzyfikację metodą środka maksimum (Piegat, 2015). 

W takim przypadku wyznaczany jest zbiór wiB  wartości, dla których zagregowana 

funkcja przynależności przyjmuje wartość maksymalną. „Ostra” wartość wagi jest, 

w przypadku tego operatora, środkiem ciężkości obszaru pod wykresem zagregowanej 
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funkcji przynależności )(~ x
iw  określonej na zbiorze wiB  i wyraża się wzorem 5.23 

określonym na podstawie (Piegat, 2015). 
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 (5.23) 

W przypadku, gdy zbiór wiB  będzie zbiorem dyskretnym, wyznaczenie wagi 

sprowadza się do obliczenia średniej arytmetycznej z wartości należących do zbioru. 

Defuzyfikacja metodą środka ciężkości nie byłaby w tym przypadku właściwa, z uwagi 

na różną rozpiętość wag w postaci trójkątnych liczb rozmytych będących wynikami 

ocen poszczególnych ekspertów. Wyższe wagi charakteryzują się w tym przypadku 

większą rozpiętością, zatem pole powierzchni pod wykresem funkcji przynależności 

tych wag jest większe. Wykorzystanie metody środka ciężkości powodowałoby więc 

zawyżanie wyników. Metoda środka maksimum pozwala na wyznaczenie wag, 

w przypadku których oceny ekspertów były w najwyższym stopniu zgodne. 

Wyznaczone wagi są następnie poddawane operacji normalizacji zgodnie ze wzorem 

5.24 (Walesiak, 2014), tak aby ich suma była równa jedności. 

 
 


n

i i

i
i

w

w
w

1

'  (5.24) 

5.2.2 Wagi parametrów relacji partnerskich i relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

Ważność parametrów relacji partnerskich i relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami była oceniana, podobnie jak w artykule 

(Chen i Wu, 2012), przez pięciu ekspertów na podstawie ich wiedzy i doświadczenia. 

Dobór ekspertów, tak jak w przypadku opracowania struktury parametrów relacji 

partnerskich, był doborem celowym i obejmował specjalistów z co najmniej 

dziesięcioletnim doświadczeniem kierowniczym w realizacji przedsięwzięć 

budowlanych. Poszczególne macierze porównań parami przedstawione zostały 

w załączniku A. 

W tabelach 5.6 – 5.9 przedstawiono wagi poszczególnych parametrów relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami), 

projektantem, dostawcami oraz inwestorem, zarówno w postaci rozmytej dla każdego 
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z ekspertów, jak również w postaci „ostrej”, po agregacji ocen wszystkich ekspertów. 

Tabela 5.10 zawiera z kolei w analogicznej formie wagi relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięć 

budowlanych. Na rysunkach 5.2 – 5.6 zaprezentowano zagregowane funkcje 

przynależności wag poszczególnych parametrów relacji partnerskich oraz relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami. 

Tabela 5.6 Wagi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) (E1, E2,… E5 – eksperci, wi – waga w postaci 

„ostrej”, wi’ – waga znormalizowana) 

Parametr relacji partnerskich 

Parametr 

trójkątnej 

liczby 

rozmytej  

Waga w postaci rozmytej dla ocen 

poszczególnych ekspertów 
wi wi’ 

E1 E2 E3 E4 E5 

P1 Udział w organizacji 

budowy 

l 0,010 0,009 0,009 0,025 0,010 

0,018 0,015 m 0,020 0,017 0,012 0,058 0,018 

u 0,065 0,039 0,023 0,156 0,042 

P2 Dzielenie się zasobami 

materialnymi i ludzkimi (sprzęt, 

pracownicy) 

l 0,094 0,088 0,024 0,010 0,068 

0,243 0,198 m 0,240 0,243 0,052 0,020 0,216 

u 0,579 0,603 0,138 0,064 0,565 

P3 Dzielenie się zasobami 

niematerialnymi (wiedza, 

informacje) 

l 0,033 0,045 0,024 0,042 0,054 

0,134 0,109 m 0,105 0,134 0,050 0,115 0,177 

u 0,298 0,392 0,127 0,365 0,506 

P4 Skuteczna komunikacja 

l 0,016 0,042 0,041 0,049 0,028 

0,113 0,092 m 0,053 0,113 0,094 0,146 0,082 

u 0,182 0,345 0,221 0,422 0,288 

P5 Przestrzeganie ustalonych 

standardów i reguł zachowania 

l 0,016 0,053 0,059 0,020 0,028 

0,129 0,105 m 0,053 0,135 0,129 0,071 0,082 

u 0,182 0,402 0,269 0,234 0,288 

P6 Dotrzymywanie ustalonych 

terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

l 0,100 0,047 0,188 0,111 0,086 

0,282 0,230 m 0,240 0,178 0,335 0,283 0,232 

u 0,579 0,517 0,572 0,703 0,595 

P7 Częstość występowania 

sporów i szybkość 

ich rozwiązywania 

l 0,085 0,042 0,067 0,076 0,042 

0,213 0,174 m 0,230 0,119 0,153 0,213 0,116 

u 0,579 0,373 0,318 0,553 0,357 

P8 Elastyczne podejście 

do zmian 

l 0,017 0,025 0,080 0,025 0,028 

0,093 0,076 m 0,060 0,061 0,175 0,093 0,076 

u 0,226 0,172 0,365 0,300 0,258 
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Rys. 5.2 Zagregowane funkcje przynależności wag parametrów relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) (P1, P2,… P8 – 

parametry relacji partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.7 Wagi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem (E1, E2,… E5 – eksperci, wi – waga w postaci „ostrej”, wi’ – waga 

znormalizowana) 

Parametr relacji partnerskich 

Parametr 

trójkątnej 

liczby 

rozmytej 

Waga w postaci rozmytej dla ocen 

poszczególnych ekspertów 
wi wi’ 

E1 E2 E3 E4 E5 

P9 Szybkość odpowiedzi 

na propozycje zmian 

projektowych 

l 0,045 0,045 0,073 0,104 0,053 

0,059 0,059 m 0,056 0,059 0,151 0,369 0,111 

u 0,082 0,085 0,451 1,124 0,302 

P10 Szybkość reagowania 

na problemy projektowe 

l 0,329 0,232 0,150 0,194 0,401 

0,575 0,573 m 0,576 0,423 0,575 0,517 0,778 

u 0,913 0,818 1,654 1,373 1,368 

P11 Dostosowanie rozwiązań 

projektowych/technologicznych 

(robót dodatkowych i 

zamiennych) do możliwości 

wykonawcy 

l 0,227 0,305 0,110 0,060 0,053 

0,369 0,368 m 0,369 0,518 0,274 0,113 0,111 

u 0,670 0,818 0,902 0,291 0,302 
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Rys. 5.3 Zagregowane funkcje przynależności wag parametrów relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem (P9, P10, P11 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.8 Wagi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami (E1, E2,… E5 – eksperci, wi – waga w postaci „ostrej”, wi’ – waga 

znormalizowana) 

Parametr relacji partnerskich 

Parametr 

trójkątnej 

liczby 

rozmytej 

Waga w postaci rozmytej dla ocen 

poszczególnych ekspertów 
wi wi’ 

E1 E2 E3 E4 E5 

P12 Zapewnienie jakości 

materiałów i sprzętu 

l 0,274 0,231 0,140 0,104 0,051 

0,467 0,441 m 0,589 0,467 0,389 0,369 0,079 

u 1,204 0,936 1,004 1,124 0,177 

P13 Terminowość dostaw 

l 0,164 0,231 0,225 0,194 0,352 

0,519 0,491 m 0,339 0,467 0,519 0,517 0,696 

u 0,723 0,936 1,205 1,373 1,365 

P14 Bieżące wsparcie 

techniczne 

l 0,049 0,045 0,054 0,060 0,084 

0,072 0,068 m 0,072 0,067 0,092 0,113 0,225 

u 0,123 0,101 0,176 0,291 0,509 
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Rys. 5.4 Zagregowane funkcje przynależności wag parametrów relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami (P12, P13, P14 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.9 Wagi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem (E1, E2,… E5 – eksperci, wi – waga w postaci „ostrej”, wi’ – waga 

znormalizowana) 

Parametr relacji partnerskich 

Parametr 

trójkątnej 

liczby 

rozmytej 

Waga w postaci rozmytej dla ocen 

poszczególnych ekspertów wi wi’ 

E1 E2 E3 E4 E5 

P15 Wypracowanie udogodnień 

w zagospodarowaniu terenu 

budowy 

l 0,026 0,027 0,028 0,031 0,030 

0,042 0,035 m 0,034 0,042 0,041 0,056 0,044 

u 0,052 0,071 0,074 0,134 0,081 

P16 Dotrzymywanie ustalonych 

terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

l 0,223 0,161 0,326 0,158 0,255 

0,529 0,442 m 0,401 0,411 0,532 0,414 0,529 

u 0,706 0,893 0,785 1,002 0,982 

P17 Dyspozycyjność nadzoru 

inwestorskiego przy odbiorach 

l 0,184 0,132 0,214 0,055 0,096 

0,351 0,294 m 0,351 0,274 0,353 0,184 0,215 

u 0,635 0,625 0,612 0,557 0,536 

P18 Częstość występowania 

sporów i szybkość 

ich rozwiązywania 

l 0,125 0,132 0,043 0,144 0,095 

0,274 0,229 m 0,214 0,274 0,075 0,345 0,211 

u 0,400 0,625 0,168 0,891 0,506 
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Rys. 5.5 Zagregowane funkcje przynależności wag parametrów relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem (P15, P16, P17, P18 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.10 Wagi relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami (E1, E2,… E5 – eksperci, wi – waga w postaci „ostrej”, wi’ – waga 

znormalizowana) 

Relacje partnerskie 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami 

Parametr 

trójkątnej 

liczby 

rozmytej 

Waga w postaci rozmytej dla ocen 

poszczególnych ekspertów 
wi wi’ 

E1 E2 E3 E4 E5 

R1 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

l 0,077 0,031 0,056 0,047 0,047 

0,128 0,119 m 0,299 0,065 0,128 0,127 0,167 

u 0,952 0,186 0,361 0,314 0,833 

R2 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z projektantem 

l 0,041 0,142 0,103 0,105 0,047 

0,312 0,291 m 0,103 0,312 0,315 0,260 0,167 

u 0,423 0,631 0,805 0,582 0,833 

R3 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami 

l 0,042 0,031 0,039 0,030 0,047 

0,075 0,070 m 0,109 0,065 0,075 0,047 0,167 

u 0,476 0,186 0,206 0,111 0,833 

R4 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem 

l 0,145 0,278 0,194 0,285 0,100 

0,557 0,520 m 0,489 0,557 0,482 0,566 0,500 

u 1,427 1,069 1,176 1,135 1,667 
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Rys. 5.6 Zagregowane funkcje przynależności wag relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami (R1, R2, R3, R4 – relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Uzyskane wyniki wskazują na to, że dla zarządzającego przedsięwzięciem 

budowlanym, najistotniejsza w odniesieniu do kształtowania relacji partnerskich 

jest współpraca z inwestorem ( '4Rw  = 0,520). Można domniemywać, że wysoka 

istotność relacji z inwestorem spowodowana jest tym, że pełni on w stosunku 

do zarządzającego przedsięwzięciem rolę zleceniodawcy. Najważniejszymi 

parametrami relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

są natomiast: P16 dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości ( '16Pw  = 0,442) oraz P17 dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy 

odbiorach ( '17Pw  = 0,294). Parametrami o największym znaczeniu, dotyczącymi relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem ( '2Rw  = 0,291) są: 

P10 szybkość reagowania na problemy projektowe ( '10Pw = 0,573) i P11 dostosowanie 

rozwiązań projektowych/technologicznych (robót dodatkowych i zamiennych) 

do możliwości wykonawcy ( '11Pw = 0,368). Spośród parametrów przypisanych 

do relacji partnerskich z wykonawcami (podwykonawcami) ( '1Rw  = 0,119) 

najistotniejszymi są: P6 dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich 

wysokości ( '6Pw  = 0,230), P2 dzielenie się zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, 

pracownicy) ( '2Pw  = 0,198) oraz P7 częstość występowania sporów i szybkość 

ich rozwiązywania  ( '7Pw  = 0,174). Wyniki wskazują, że najmniej istotne w odniesieniu 

do kształtowania relacji partnerskich w przedsięwzięciu są natomiast relacje 
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z dostawcami ( '3Rw  = 0,070). Wśród parametrów przypisanych do relacji partnerskich 

z dostawcami najważniejszymi są: P13 terminowość dostaw ( '13Pw  = 0,491) oraz 

P12 zapewnienie jakości materiałów i sprzętu ( '12Pw  = 0,441). Można zauważyć, 

że największą rolę w ocenie relacji partnerskich odgrywa kwestia wypłaty 

wynagrodzenia (zarówno w odniesieniu do relacji z wykonawcami (podwykonawcami), 

jak i relacji z inwestorem). Parametry o najwyższych wagach, w przypadku relacji 

z projektantem i dostawcami, cechuje z kolei wpływ na terminowość realizacji robót 

budowlanych.  

Proponowane w pracy wykorzystanie metody AHP w formie rozmytej 

pozwala uwzględnić niepewność ocen ekspertów przy wyznaczaniu wag 

parametrów relacji partnerskich. Metoda agregacji ocen wszystkich ekspertów 

i defuzyfikacji pozwala natomiast wyznaczyć wartości wag charakteryzujące się 

największym poziomem zgodności ocen ekspertów. 

5.2.3 Ocena wiarygodności wag parametrów relacji partnerskich i relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

Otrzymane wyniki porównań parami poddawane są weryfikacji pod kątem 

zgodności macierzy porównań. Jak zostało dowiedzione w artykule (Buckley, 1985) 

rozmyta macierz porównań kA
~

 (wzór 5.17) jest zgodna wtedy i tylko wtedy, gdy 

jej macierz kM  (wzór 5.19) jest zgodna. W celu oceny zgodności macierzy porównań 

wykorzystywany jest współczynnik zgodności CR (ang. consistency ratio) wg wzoru 

5.25 (Prusak i Stefanów, 2014), którego wartość zgodnie z zaleceniami twórcy metody 

AHP, nie powinna przekraczać 0,1 (Saaty, 1990). Wysoka wartość współczynnika 

zgodności, skłania do wątpliwości dotyczących wiarygodności uzyskanych wyników. 

 
RI

CI
CR   (5.25) 

gdzie: 

CI – indeks zgodności (ang. consistency index) wyrażony wzorem 5.26 (Prusak i 

Stefanów, 2014), 
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RI – (ang. random index) stablicowana, przeciętna wartość indeksu zgodności CI, 

uzyskana na podstawie wykonania symulacji dla kilkuset tysięcy macierzy. Zależnie 

od metody symulacji i liczby wygenerowanych macierzy, zestawy wartości 

RI prezentowane w literaturze różnią się od siebie. W tabeli 5.11 przedstawiono 

wartości współczynników zaprezentowane w artykule (Forman, 1990). Wraz 

ze wzrostem liczby porównywanych obiektów rośnie wartość współczynnika RI. 

 
1

max






n

n
CI


 (5.26) 

gdzie: 

λmax – największa wartość własna macierzy, 

n – liczba porównywanych obiektów. 

Tabela 5.11 Wartości współczynnika RI w zależności od liczby porównywanych obiektów 

n (Forman, 1990) 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RI 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 1,52 1,54 

Aby uznać uzyskane wartości wag za wiarygodne, w pracy wykonano także 

weryfikację zgodności preferencji ekspertów (Cabała, 2010). Do oceny zgodności 

preferencji, w przypadku więcej niż dwóch szeregów rangowych, najczęściej 

stosowanym miernikiem jest współczynnik konkordancji W Kendalla (ang. Kendall's 

coefficient of concordance). W przypadku występowania rang wiązanych (kilka 

obiektów ocenionych przez eksperta na tym samym poziomie), współczynnik 

konkordancji wyraża się wzorem 5.27 (Cabała, 2010). 
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(5.27) 

Licznik współczynnika odzwierciedla stopień rzeczywistych powiązań 

pomiędzy szeregami rangowymi (S), zaś mianownik analogiczną wartość, w przypadku 

pełnej zgodności szeregów rangowych, czyli maksymalną możliwą do uzyskania ( maxS ) 

z uwzględnieniem poprawki na rangi wiązane (T). Sumę rang i-tego obiektu można 

obliczyć wg wzoru 5.28 (Cabała, 2010). 
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K

k kii rR
1

 (5.28) 

gdzie: 

kir  – ranga i-tego obiektu (dla i = 1, 2, …, n) ustalona na podstawie preferencji k-tego 

eksperta (dla k = 1, 2, …, K). 

Poprawka na rangi wiązane występujące we wszystkich szeregach preferencji 

wyraża się wzorem 5.29 (Cabała, 2010). Jako że w przypadku pełnej zgodności 

pomiędzy K szeregami, rangi wiązane występują dla tych samych obiektów, wielkość 

T we wzorze 5.27 mnożona jest przez K. 

  


K

k kTT
1

 (5.29) 

   


m

j jjk ttT
1

3

12

1
 (5.30) 

gdzie: 

m – liczba grup posiadających tę samą rangę (j = 1, 2, …, m) w k-tym szeregu, 

jt  – liczba identycznych rang wiązanych w grupie. 

Wartość współczynnika konkordancji kształtuje się w przedziale od 0 do 1, 

gdzie 1 oznacza pełną zgodność szeregów, a 0 brak zgodności. W literaturze proponuje 

się następującą interpretację stopnia zgodności na podstawie wartości tego 

współczynnika (Stabryła, 2005): 

 dostateczny: dla przedziału 0,20-0,40, 

 dobry:  dla przedziału 0,41-0,60, 

 plus dobry: dla przedziału 0,61-0,80, 

 bardzo dobry: dla przedziału 0,81-0,95, 

 idealny: dla przedziału 0,96-1,00. 

Wykonywany jest test istotności statystycznej współczynnika konkordancji, przy 

wykorzystaniu statystyki chi-kwadrat. Hipotezę zerową (H0) o braku powiązania 

pomiędzy szeregami można odrzucić, gdy wartość 
2

r  (wzór 5.31) jest równa 
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lub wyższa od 
2

 , czyli wartości odczytanej z tablic rozkładu chi-kwadrat dla df = n - 1 

stopni swobody przy danym poziomie istotności α (Cabała, 2010). 

 
  T

n
nKn

S
r

1

1
1

12

1
2




  (5.31) 

Najczęściej przyjmowanym w pracach badawczych poziomem istotności jest 

α = 0,05. Wynika to z jego powszechnej akceptacji w różnych dziedzinach nauki, 

wszędzie tam, gdzie na podstawie próby wnioskuje się o zbiorowości ogólnej (Kot, 

Jakubowski i Sokołowski, 2011). 

W tabeli 5.12 przedstawiono wyniki weryfikacji zgodności dokonywanych 

porównań parami. W przypadku wszystkich macierzy współczynnik zgodności 

CR przyjmuje wartość poniżej 0,1, co pozwala uznać wyniki uzyskane na podstawie 

ocen poszczególnych ekspertów za wiarygodne. 

Tabela 5.12. Wyniki weryfikacji zgodności macierzy porównań parami (objaśnienia 

oznaczeń zawarto we wcześniejszej części tego podrozdziału)  

Porównywane obiekty Ekspert λmax n CI RI CR 

Parametry relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

E1 8,698 

8 

0,100 

1,40 

0,071 

E2 8,696 0,099 0,071 

E3 8,851 0,122 0,087 

E4 8,920 0,131 0,094 

E5 8,512 0,073 0,052 

Parametry relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 

E1 3,080 

3 

0,040 

0,52 

0,077 

E2 3,007 0,004 0,007 

E3 3,054 0,027 0,052 

E4 3,029 0,015 0,028 

E5 3,000 0,000 0,000 

Parametry relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami 

E1 3,065 

3 

0,032 

0,52 

0,062 

E2 3,000 0,000 0,000 

E3 3,018 0,009 0,018 

E4 3,029 0,015 0,028 

E5 3,065 0,032 0,062 

Parametry relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem 

E1 4,182 

4 

0,061 

0,89 

0,068 

E2 4,155 0,052 0,058 

E3 4,226 0,075 0,085 

E4 4,127 0,042 0,047 

E5 4,099 0,033 0,037 

Relacje partnerskie zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

E1 4,115 

4 

0,038 

0,89 

0,043 

E2 4,209 0,070 0,078 

E3 4,108 0,036 0,040 

E4 4,240 0,080 0,090 

E5 4,000 0,000 0,000 
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Uszeregowania rangowe wg ważności parametrów relacji partnerskich oraz 

relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

przedsięwzięć budowlanych dla poszczególnych ekspertów przedstawiono na rysunkach 

5.7 – 5.11. Linie wykresów przebiegające poziomo wskazują na zgodność uszeregowań 

ekspertów, natomiast im bardziej linie się przecinają, tym oceny ekspertów odznaczają 

się mniejszą zgodnością. 

 

Rys. 5.7 Rangi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) (P1, P2,… P8 – parametry relacji partnerskich 

wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

 

Rys. 5.8 Rangi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem (P9, P10, P11 – parametry relacji partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 
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Rys. 5.9 Rangi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami (P12, P13, P14 – parametry relacji partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

 

Rys. 5.10 Rangi parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem (P15, P16, P17, P18 – parametry relacji partnerskich wg oznaczeń 

na rysunku 4.1) 
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Rys. 5.11 Rangi relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami (R1, R2, R3, R4 – relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

W tabeli 5.13 przedstawiono wyniki weryfikacji zgodności preferencji 

ekspertów. Uzyskane wyniki wskazują na co najmniej dobry stopień zgodności 

ekspertów biorących udział w badaniach. Pozwala to na formułowanie ogólnych ocen 

nt. wag parametrów relacji partnerskich i relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia oraz wykorzystanie 

uzyskanych wyników w opracowywanym systemie sterowania i oceny relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. W przypadku wszystkich 

analizowanych obiektów (parametrów relacji partnerskich oraz relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami) hipoteza zerowa zostaje 

odrzucona, zatem zbieżność opinii ekspertów nie jest przypadkowa. 
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Tabela 5.13 Wyniki weryfikacji zgodności preferencji ekspertów co do ważności 

parametrów relacji partnerskich i relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia (objaśnienia oznaczeń zawarto 

we wcześniejszej części tego podrozdziału) 

Analizowane 

obiekty 
n K S T W Interpretacja χr

2 df α χα
2 H0 

Parametry relacji 

partnerskich 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

8 

5 

605,5 1,5 0,581 
Dobry stopień 

zgodności 
20,329 7 

0,05 

14,067 Odrzucona 

Parametry relacji 

partnerskich 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z projektantem 

3 28,5 0,5 0,600 
Dobry stopień 

zgodności 
6,000 2 5,991 Odrzucona 

Parametry relacji 

partnerskich 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z dostawcami 

3 28,5 0,5 0,600 
Dobry stopień 

zgodności 
6,000 2 5,991 Odrzucona 

Parametry relacji 

partnerskich 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z inwestorem 

4 114,5 0,5 0,935 

Bardzo dobry 

stopień 

zgodności 

14,020 3 7,815 Odrzucona 

Relacje partnerskie 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z pozostałymi 

uczestnikami 

4 85,5 2,5 0,760 

Plus dobry 

stopień 

zgodności 

11,400 3 7,815 Odrzucona 

5.3 Określenie wag składników oceny parametrów relacji 

partnerskich 

Wagi składników oceny, dla poszczególnych parametrów określono 

na podstawie preferencji grupy ekspertów. Dobór ekspertów do badania był doborem 

celowym i obejmował specjalistów z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem 

kierowniczym w realizacji przedsięwzięć budowlanych (podobnie jak w przypadku 

określenia wag parametrów relacji partnerskich i wag relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami). 

Eksperci określali ważność składników oceny poszczególnych parametrów, 

w skali pięciostopniowej. Analizie poddano te parametry relacji partnerskich, 

dla których wskazane zostały co najmniej dwa składniki oceny. W przypadku 

parametrów, które mają tylko jeden składnik oceny (nie określono wskaźników 
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liczbowych) przyjmuje się wagę tego składnika równą 1. Ocena tych parametrów 

sprowadza się więc do oceny zarządzającego przedsięwzięciem w pięciostopniowej 

skali. 

Waga j-tego składnika oceny i-tego parametru określona na podstawie 

preferencji k-tego eksperta wyraża się wzorem 5.32 (Walesiak, 2014). 

 

 


im

j kji

kji

kji

x

x
w

1 ,,

,,

,,  (5.32) 

gdzie: 

kjix ,,  – waga j-tego składnika oceny i-tego parametru określona przez k-tego eksperta 

w skali pięciostopniowej. 

Agregacja wag ustalonych na podstawie ocen poszczególnych ekspertów 

wykonywana jest poprzez wyznaczenie wartości średniej wag wg wzoru 5.33. 

  


K

k kjiji w
K

w
1 ,,,

1
 (5.33) 

gdzie: 

K – liczba ekspertów określających ważność składników oceny. 

Ważność składników oceny określana była przez pięciu ekspertów (podobnie 

jak w przypadku określenia wag parametrów relacji partnerskich i wag relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami). 

Ich preferencje przestawione zostały w załączniku B. W tabelach 5.14 – 5.17 zawarto 

obliczone wagi poszczególnych składników oceny wg preferencji ekspertów oraz wagi 

zagregowane. 
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Tabela 5.14 Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) (E1, E2,… E5 – eksperci) 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Waga składnika oceny dla 

poszczególnych ekspertów Średnia 

waga 
E1 E2 E3 E4 E5 

P2 Dzielenie się 

zasobami 

materialnymi 

i ludzkimi 

(sprzęt, 

pracownicy) 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,556 0,167 0,500 0,667 0,833 0,544 

Procentowo wyrażony stosunek liczby 

przypadków użyczenia sprzętu lub 

pracowników między zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami 

(podwykonawcami) do liczby próśb o takie 

użyczenie 

0,444 0,833 0,500 0,333 0,167 0,456 

P3 Dzielenie się 

zasobami 

niematerialnymi 

(wiedza, 

informacje) 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,500 0,429 0,500 0,500 0,667 0,519 

Procentowo wyrażony stosunek liczby 

przypadków konsultacji między 

zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami (podwykonawcami) do 

liczby próśb o takie konsultacje 

0,500 0,571 0,500 0,500 0,333 0,481 

P4 Skuteczna 

komunikacja 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,375 0,375 0,375 0,444 0,571 0,428 

Średni czas udzielenia odpowiedzi przez 

wykonawców na formalne zapytania 

zarządzającego przedsięwzięciem, wyrażony 

jako ułamek wymaganego czasu udzielenia 

odpowiedzi 

0,625 0,625 0,625 0,556 0,429 0,572 

P6 

Dotrzymywanie 

ustalonych 

terminów wypłat 

wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,231 0,167 0,091 0,308 0,091 0,177 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu 

wypłaty wynagrodzenia wykonawców 
0,385 0,417 0,455 0,308 0,455 0,404 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania 

wysokości wynagrodzenia wykonawców 
0,385 0,417 0,455 0,385 0,455 0,419 

P7 Częstość 

występowania 

sporów 

i szybkość ich 

rozwiązywania 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,273 0,231 0,273 0,357 0,273 0,281 

Liczba sytuacji spornych pomiędzy 

zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami 

0,364 0,385 0,364 0,286 0,364 0,352 

Średni czas trwania sytuacji spornych 0,364 0,385 0,364 0,357 0,364 0,367 

  



118 

 

 

Tabela 5.15 Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem (E1, E2,… E5 – eksperci) 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Waga składnika oceny dla 

poszczególnych ekspertów Średnia 

waga 
E1 E2 E3 E4 E5 

P9 Szybkość 

odpowiedzi 

na propozycje 

zmian 

projektowych 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,375 0,286 0,375 0,500 0,375 0,382 

Średni czas udzielenia odpowiedzi 

na propozycje zmian projektowych 

skierowanych przez zarządzającego 

przedsięwzięciem do projektanta 

0,625 0,714 0,625 0,500 0,625 0,618 

P10 Szybkość 

reagowania na 

problemy 

projektowe 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,375 0,286 0,375 0,556 0,375 0,393 

Średni czas udzielenia odpowiedzi 

na problemy projektowe zgłaszane przez 

zarządzającego przedsięwzięciem 

do projektanta 

0,625 0,714 0,625 0,444 0,625 0,607 

P11 Dostosowanie 

rozwiązań 

projektowych/ 

technologicznych 

(robót 

dodatkowych 

i zamiennych) 

do możliwości 

wykonawcy 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,444 0,286 0,556 0,500 0,375 0,432 

Procentowo wyrażona część pozytywnie 

rozpatrzonych propozycji rozwiązań 

projektowych/technologicznych 

przedstawianych przez zarządzającego 

przedsięwzięciem 

0,556 0,714 0,444 0,500 0,625 0,568 

Tabela 5.16 Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami (E1, E2,… E5 – eksperci) 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Waga składnika oceny dla 

poszczególnych ekspertów Średnia 

waga 
E1 E2 E3 E4 E5 

P12 Zapewnienie 

jakości 

materiałów 

i sprzętu 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,154 0,048 0,143 0,167 0,048 0,112 

Stosunek liczby awarii ciężkiego sprzętu 

do okresu jego dzierżawy 
0,385 0,238 0,238 0,208 0,238 0,261 

Średni czas usunięcia awarii ciężkiego 

sprzętu 
0,154 0,238 0,238 0,208 0,238 0,215 

Stosunek liczby reklamacji materiału 

do liczby dostaw 
0,154 0,238 0,190 0,208 0,238 0,206 

Średni czas rozpatrzenia reklamacji materiału 0,154 0,238 0,190 0,208 0,238 0,206 

P13 

Terminowość 

dostaw 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,375 0,167 0,375 0,444 0,333 0,339 

Stosunek liczby opóźnionych dostaw 

materiałów i sprzętu do liczby wszystkich 

dostaw 

0,625 0,833 0,625 0,556 0,667 0,661 

P14 Bieżące 

wsparcie 

techniczne 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,444 0,667 0,500 0,500 0,444 0,511 

Średni czas oczekiwania na udzielenie 

wsparcia technicznego przez dostawcę 
0,556 0,333 0,500 0,500 0,556 0,489 
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Tabela 5.17 Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem (E1, E2,… E5 – eksperci) 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Waga składnika oceny dla 

poszczególnych ekspertów Średnia 

waga 
E1 E2 E3 E4 E5 

P16 

Dotrzymywanie 

ustalonych 

terminów wypłat 

wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,231 0,167 0,091 0,273 0,091 0,170 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania 

terminu wypłaty wynagrodzenia 

zarządzającego przedsięwzięciem 

0,385 0,417 0,455 0,364 0,455 0,415 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania 

wysokości wynagrodzenia zarządzającego 

przedsięwzięciem 

0,385 0,417 0,455 0,364 0,455 0,415 

P17 

Dyspozycyjność 

nadzoru 

inwestorskiego 

przy odbiorach 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,625 0,286 0,444 0,444 0,167 0,393 

Średni czas odbioru robót ulegających 

zakryciu, wyrażony jako ułamek 

wymaganego umową maksymalnego czasu 

odbioru 

0,375 0,714 0,556 0,556 0,833 0,607 

P18 Częstość 

występowania 

sporów i szybkość 

ich rozwiązywania 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem 

w skali 1-5 
0,333 0,231 0,231 0,273 0,111 0,236 

Liczba sytuacji spornych pomiędzy 

zarządzającym przedsięwzięciem 

a inwestorem 

0,333 0,385 0,385 0,273 0,556 0,386 

Średni czas trwania sytuacji spornych 0,333 0,385 0,385 0,455 0,333 0,378 

Można zaobserwować, że w przypadku parametrów takich, jak: 

P6 dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości, 

odnoszącego się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami), P12 zapewnienie jakości materiałów i sprzętu, odnoszącego się 

do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami oraz P16 dotrzymywanie 

ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości, odnoszącego się do relacji 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, wagi pierwszych składników ocen 

parametrów (ocen zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5) są niskie, 

odpowiednio 
1,6Pw  = 0,177, 

1,12Pw  = 0,112, 
1,16Pw  = 0,170. Wskaźniki liczbowe 

pozwalają w znacznym stopniu określić poziom relacji partnerskich w odniesieniu 

do tych parametrów. Trudniej mierzalne są z kolei parametry takie jak: P2 dzielenie się 

zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) i P3 dzielenie się zasobami 

niematerialnymi (wiedza, informacje), odnoszące się do relacji zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) oraz P14 bieżące wsparcie 

techniczne, odnoszący się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami. 

Wagi pierwszych składników ocen tych parametrów przekraczają wartość 0,5. 
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Ich ocena w większym stopniu wymaga uwzględnienia, obok wskaźników liczbowych, 

także okoliczności towarzyszących współpracy w danym obszarze. 

Wiarygodność uzyskanych wyników sprawdzana jest poprzez weryfikację 

zgodności preferencji ekspertów. Podobnie jak w przypadku wag parametrów relacji 

partnerskich i wag relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami, wykorzystano w tym celu współczynnik konkordancji W Kendalla. 

Uszeregowania rangowe składników oceny parametrów relacji partnerskich 

na podstawie preferencji poszczególnych ekspertów przedstawiono w tabeli 5.18. 

W tabeli 5.19 przedstawiono wyniki weryfikacji zgodności preferencji 

ekspertów dotyczących ważności składników oceny parametrów relacji partnerskich. 

Wskazują one na dobry stopień zgodności ekspertów biorących udział w badaniach. 

Można zatem uznać uzyskane wyniki wag za wiarygodne i formułować ogólne oceny 

na ten temat. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane w opracowywanym systemie 

sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. Hipoteza 

zerowa mówiąca o braku powiązania pomiędzy opiniami ekspertów zostaje odrzucona. 

Zbieżność opinii na ten temat nie jest przypadkowa. 
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Tabela 5.18 Rangi składników oceny parametrów relacji partnerskich 

(E1, E2,… E5 - eksperci) 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Rangi dla poszczególnych 

ekspertów 

E1 E2 E3 E4 E5 

P2 Dzielenie się 

zasobami 

materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, 

pracownicy) 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 8,0 34,0 9,5 32,0 8,0 

Procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 

użyczenia sprzętu lub pracowników między 

zarządzającym przedsięwzięciem a wykonawcami 

(podwykonawcami) do liczby próśb o takie użyczenie 

19,5 10,0 9,5 35,0 32,5 

P3 Dzielenie się 

zasobami 

niematerialnymi 

(wiedza, informacje) 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 8,0 23,5 9,5 32,0 18,5 

Procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 

konsultacji między zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb 

o takie konsultacje 

8,0 20,5 9,5 32,0 28,5 

P4 Skuteczna 

komunikacja 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 23,5 30,0 19,5 18,5 

Średni czas udzielenia odpowiedzi przez wykonawców 

na formalne zapytania zarządzającego 

przedsięwzięciem, wyrażony jako ułamek 

wymaganego czasu udzielenia odpowiedzi 

8,0 10,0 9,5 6,5 24,5 

P6 Dotrzymywanie 

ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 29,0 34,5 19,5 32,5 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia wykonawców 
8,0 10,0 9,5 19,5 8,0 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia wykonawców 
8,0 10,0 9,5 6,5 8,0 

P7 Częstość 

występowania 

sporów i szybkość 

ich rozwiązywania 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 23,5 30,0 6,5 24,5 

Liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami 
19,5 10,0 22,5 19,5 18,5 

Średni czas trwania sytuacji spornych 19,5 10,0 22,5 6,5 18,5 

P9 Szybkość 

odpowiedzi 

na propozycje zmian 

projektowych 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 29,0 30,0 19,5 24,5 

Średni czas udzielenia odpowiedzi na propozycje 

zmian projektowych skierowanych przez 

zarządzającego przedsięwzięciem do projektanta 

8,0 10,0 9,5 19,5 8,0 

P10 Szybkość 

reagowania 

na problemy 

projektowe 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 29,0 30,0 6,5 24,5 

Średni czas udzielenia odpowiedzi na problemy 

projektowe zgłaszane przez zarządzającego 

przedsięwzięciem do projektanta 

8,0 10,0 9,5 19,5 8,0 

P11 Dostosowanie 

rozwiązań 

projektowych/ 

technologicznych 

(robót dodatkowych 

i zamiennych) 

do możliwości 

wykonawcy 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 19,5 29,0 9,5 32,0 24,5 

Procentowo wyrażona część pozytywnie 

rozpatrzonych propozycji rozwiązań 

projektowych/technologicznych przedstawianych 

przez zarządzającego przedsięwzięciem 

8,0 10,0 22,5 32,0 8,0 

P12 Zapewnienie 

jakości materiałów 

i sprzętu 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 33,5 34,0 30,0 19,5 32,5 

Stosunek liczby awarii ciężkiego sprzętu do okresu 

jego dzierżawy 
8,0 10,0 9,5 6,5 8,0 

Średni czas usunięcia awarii ciężkiego sprzętu 33,5 10,0 9,5 6,5 8,0 

Stosunek liczby reklamacji materiału do liczby dostaw 33,5 10,0 22,5 6,5 8,0 

Średni czas rozpatrzenia reklamacji materiału 33,5 10,0 22,5 6,5 8,0 

  



122 

 

 

Tabela 5.18 Rangi składników oceny parametrów relacji partnerskich cd. 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Rangi dla poszczególnych 

ekspertów 

E1 E2 E3 E4 E5 

P13 Terminowość 

dostaw 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 34,0 30,0 19,5 28,5 

Stosunek liczby opóźnionych dostaw materiałów 

i sprzętu do liczby wszystkich dostaw 
8,0 10,0 9,5 6,5 18,5 

P14 Bieżące 

wsparcie techniczne 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 19,5 20,5 22,5 19,5 18,5 

Średni czas oczekiwania na udzielenie wsparcia 

technicznego przez dostawcę 
8,0 29,0 22,5 19,5 8,0 

P16 Dotrzymywanie 

ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 27,5 29,0 34,5 28,0 32,5 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem 
8,0 10,0 9,5 19,5 8,0 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem 
8,0 10,0 9,5 19,5 8,0 

P17 Dyspozycyjność 

nadzoru 

inwestorskiego przy 

odbiorach 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 8,0 29,0 22,5 19,5 32,5 

Średni czas odbioru robót ulegających zakryciu, 

wyrażony jako ułamek wymaganego umową 

maksymalnego czasu odbioru 

27,5 10,0 9,5 6,5 8,0 

P18 Częstość 

występowania 

sporów i szybkość 

ich rozwiązywania 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 19,5 23,5 30,0 28,0 32,5 

Liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a inwestorem 
19,5 10,0 9,5 28,0 8,0 

Średni czas trwania sytuacji spornych 19,5 10,0 9,5 6,5 24,5 

Tabela 5.19 Wyniki weryfikacji zgodności preferencji ekspertów co do ważności 

składników oceny parametrów relacji partnerskich (objaśnienia oznaczeń zawarto 

w podrozdziale 5.2.3) 

n K S T W Interpretacja χr
2 df α χα

2 H0 

35 5 35241 2245 0,452 
Dobry stopień 

zgodności 
76,783 34 0,05 48,602 Odrzucona 

5.4 Diagnoza relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych w Polsce 

W oparciu o opracowaną metodę oceny relacji partnerskich przeprowadzono 

badania poziomu relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych w Polsce. 

Wykorzystano w tym celu metodę badań ankietowych, stosowaną w przypadku wielu 

problemów badawczych związanych z partnerstwem w budownictwie, 

m.in. w publikacjach: (Black, Akintoye i Fitzgerald, 2000), (Chan, Chan i Ho, 2003b), 

(Chan, Chan i Ho, 2003a), (Chan A. P. i inni, 2004), (Beach, Webster i Campbell, 

2005), (Lo, Wong i Cheung, 2006), (Lu i Yan, 2007), (Eriksson, Nilsson i Atkin, 2008), 

(Leśniak, 2008), (Leśniak, 2010), (Radziszewska‐Zielina, 2010b), (Chen, Chen, Lu 

i Liu, 2012), (Doloi, 2012), (Meng, 2012), (Cheung, Yiu i Lam, 2013), (Ning i Ling, 
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2013). W kwestionariuszu ankiety, oprócz pytań wstępnych, poproszono o ocenę 

poziomu relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami), projektantem, dostawcami oraz inwestorem w odniesieniu 

do poszczególnych parametrów na przykładzie konkretnego przedsięwzięcia 

budowlanego. Uwzględniono przy tym zarówno oceny zarządzającego 

przedsięwzięciem w pięciostopniowej skali, jak również wskaźniki liczbowe. 

Kwestionariusz przedstawiony został w załączniku C. Zawiera on także pytania 

dotyczące wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć budowlanych. Ten zakres badań został omówiony w rozdziale 6. Badania 

przeprowadzono od grudnia 2015 do marca 2018 w formie ankiety bezpośredniej 

i internetowej. W celu doboru próby badawczej wykorzystano metodę kuli śnieżnej 

(Babbie, 2007). Metoda ta polega na wskazywaniu kolejnych uczestników badania 

przez innych uczestników, dzięki czemu dobór próby jest stosunkowo prosty 

i nie wymaga znacznych nakładów finansowych (Voicu i Babonea, 2011). Metoda kuli 

śnieżnej była wykorzystywana m.in. w badaniach nad oceną możliwości zastosowania 

partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych (Lu i Yan, 2007). Udział w badaniu 

brały osoby zaangażowane w przedsięwzięcia budowlane, przede wszystkim działające 

z ramienia zarządzającego przedsięwzięciem, jak: kierownicy i inżynierowie budów, 

kierownicy kontraktów, właściciele przedsiębiorstw budowlanych, ale także osoby 

reprezentujące wykonawców (podwykonawców), projektanci, inwestorzy i inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego. Respondenci wypełniali kwestionariusz w części dotyczącej 

ich obszaru zaangażowania i wiedzy nt. relacji partnerskich w przedsięwzięciu. 

Przesyłanie kwestionariuszy drogą mailową poprzedzone było kontaktem bezpośrednim 

lub telefonicznym z respondentami w celu przedstawienia tematu badania oraz 

zachęcenia do wzięcia w nim udziału. 

Uzyskano 68 poprawnie wypełnionych egzemplarzy kwestionariusza ankiety, 

co dało zwrot na poziomie 44%. Wśród nich 66 egzemplarzy zostało wypełnionych 

w części dotyczącej relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami), 68 w części dotyczącej relacji zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem, 56 w części dotyczącej relacji zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami, zaś 61 w części dotyczącej relacji zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem. Na rysunku 5.12 przedstawiono procentowy udział respondentów 
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w próbie badawczej według funkcji, jaką pełnili oni w przedsięwzięciu. Zdecydowana 

większość respondentów (85,3%) to osoby reprezentujące zarządzającego 

przedsięwzięciem i wykonawców (podwykonawców). Rysunek 5.13 prezentuje 

procentowy udział przedsięwzięć w próbie badawczej według ich szacowanej wartości 

netto. Przedsięwzięcia, które zostały objęte badaniami cechuje duże zróżnicowanie pod 

względem wartości. Szacowana wartość netto przedsięwzięć wynosiła od 800 tys. zł 

do 11 mld zł. 

 

Rys. 5.12 Procentowy udział respondentów w próbie badawczej według funkcji pełnionej 

w przedsięwzięciu 
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Rys. 5.13 Procentowy udział przedsięwzięć w próbie badawczej według szacowanej 

wartości netto 

Na rysunku 5.14 przedstawione zostały, uzyskane w badaniach, średnie oceny 

parametrów relacji partnerskich oraz odpowiadające im wartości odchylenia 

standardowego. W tabeli 5.20 przedstawiono natomiast średnie oceny relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami oraz średnią 

całościową ocenę relacji partnerskich w badanych przedsięwzięciach budowlanych. 

Wynosi ona co = 4,044, co wskazuje na kształtowanie się relacji partnerskich 

na poziomie dobrym. Najwyżej oceniane były relacje partnerskie zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem (średnia ocena równa 4Ro = 4,217), nieco słabiej 

z dostawcami ( 3Ro = 3,946), wykonawcami (podwykonawcami) ( 1Ro = 3,863) oraz 

projektantem ( 2Ro = 3,823). Najwyżej oceniane parametry to: dotrzymywanie 

ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości, zarówno w przypadku 

relacji z inwestorem – P16 (średnia ocena parametru równa 4,654), jak i relacji 
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z wykonawcami (podwykonawcami) – P6 (4,422). Średnią oceną parametru powyżej 

4 odznaczają się także parametry: P12 zapewnienie jakości materiałów i sprzętu (4,351) 

i P14 bieżące wsparcie techniczne (4,234), które dotyczą relacji z dostawcami oraz 

P17 dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach, odnoszący się do relacji 

z inwestorem (4,040). Dodatkowo w przypadku parametrów P12 i P14 wartości 

odchylenia standardowego ocen były najmniejsze, odpowiednio 0,506 i 0,606, 

co wskazuje na niewielki rozrzut ocen w próbie badawczej. 

 

Rys. 5.14 Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi 

im wartościami odchylenia standardowego (P1, P2,… P18 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.20 Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich 

Relacje partnerskie zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami 

Średnia ocena relacji 

partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z 

pozostałymi uczestnikami 
Ro  

Średnia 

całościowa 

ocena relacji 

partnerskich 

co  

R1 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

3,863 

4,044 

R2 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 
3,823 

R3 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami 
3,946 

R4 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem 
4,217 

Najsłabiej ocenione zostały parametry: P11 dostosowanie rozwiązań 

projektowych/technologicznych (robót dodatkowych i zamiennych) do możliwości 
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wykonawcy (3,443), P13 terminowość dostaw (3,569) oraz P18 i P7 częstość 

występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania w odniesieniu do relacji 

z inwestorem (3,572) i wykonawcami (podwykonawcami) (3,592). Dla żadnego 

z parametrów relacji partnerskich średnia ocena nie jest mniejsza niż 3. 

Kolejne rysunki (5.15, 5.16, 5.17) również przedstawiają średnie oceny 

parametrów relacji partnerskich oraz odpowiadające im wartości odchylenia 

standardowego, zaś kolejne tabele (5.21, 5.22, 5.23) średnie oceny relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami oraz średnie całościowe 

oceny relacji partnerskich, jednak z wyszczególnieniem przedsięwzięć ze względu na: 

 ich rodzaj (przedsięwzięcia dotyczące obiektów kubaturowych i inżynierskich) 

(rysunek 5.15, tabela 5.21), 

 uczestnika, z którym związany umową był projektant (inwestor, zarządzający 

przedsięwzięciem) (rysunek 5.16, tabela 5.22) oraz 

 rodzaj inwestora (prywatny, publiczny) (rysunek 5.17, tabela 5.23). 

Średnia całościowa ocena relacji partnerskich w przypadku przedsięwzięć 

dotyczących obiektów inżynierskich wyniosła co = 4,031, zaś w przypadku 

przedsięwzięć dotyczących obiektów kubaturowych co  4,047, zatem różnica 

pomiędzy nimi jest niewielka. Można jednak zaobserwować, w przedsięwzięciach 

dotyczących obiektów inżynierskich, wyższe poziomy oceny relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) ( 1Ro = 4,135, w 

stosunku do 1Ro = 3,803 w przypadku obiektów kubaturowych) oraz nieznacznie 

wyższe poziomy oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem. Natomiast relacje partnerskie z projektantem i dostawcami oceniane były 

na wyższym poziomie w przypadku obiektów kubaturowych (odpowiednio 

2Ro  = 3,846, 3Ro  = 4,024, w stosunku do 2Ro = 3,726, 3Ro = 3,661 dla obiektów 

inżynierskich). Warto zaznaczyć, że najwyższy poziom oceny uzyskał parametr 

P6 dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości 

w odniesieniu do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) w przedsięwzięciach dotyczących obiektów inżynierskich (4,897). 
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Jednocześnie wynikowi temu odpowiada najniższa wartość odchylenia standardowego 

ocen (0,159), co wskazuje na dużą zgodność ocen. 

 

Rys. 5.15 Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi 

im wartościami odchylenia standardowego, wg rodzaju przedsięwzięcia (P1, P2,… P18 – 

parametry relacji partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.21 Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich, 

wg rodzaju przedsięwzięcia 

Relacje partnerskie 

zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami 

Średnia ocena relacji 

partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami 
Ro  

Średnia całościowa ocena 

relacji partnerskich 
co  

Przedsięwzięcia 

inżynierskie 

Przedsięwzięcia 

kubaturowe 

Przedsięwzięcia 

inżynierskie 

Przedsięwzięcia 

kubaturowe 

R1 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

4,135 3,803 

4,031 4,047 

R2 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 
3,726 3,846 

R3 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami 
3,661 4,024 

R4 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem 
4,246 4,210 

Nie zaobserwowano natomiast wyraźnej różnicy w uzyskanych wynikach 

poziomu oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami, w przypadku przedsięwzięć, w których projektant był związany umową 

z inwestorem i tych, w których projektant był związany umową z zarządzającym 
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przedsięwzięciem. Największa różnica w średniej ocenie relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami, wystąpiła w relacjach 

z wykonawcami (podwykonawcami) – 1Ro = 3,894 w przypadku umowy pomiędzy 

projektantem i inwestorem i 1Ro = 3,789 w przypadku, gdy projektant był związany 

umową z zarządzającym przedsięwzięciem. Szczególnie interesujący wydaję się brak 

jednoznacznego trendu w poziomie oceny parametrów relacji partnerskich z samym 

projektantem. Parametr P9 szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych był 

nieznacznie wyżej oceniany w przypadku umowy pomiędzy projektantem 

i zarządzającym przedsięwzięciem. W przypadku parametrów P10 szybkość reagowania 

na problemy projektowe i P11 dostosowanie rozwiązań projektowych/technologicznych 

(robót dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy, wyższe oceny były 

uzyskane w przypadku gdy projektant był związany umową z inwestorem. Oceny tych 

parametrów przełożyły się na zbliżoną ocenę relacji zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w obu rozważanych sytuacjach. Trudno zatem uznać, że umowa 

pomiędzy projektantem i zarządzającym przedsięwzięciem wpływa wyraźnie na poziom 

relacji partnerskich pomiędzy tymi uczestnikami przedsięwzięcia. Różne powiązania 

umowne projektanta nie przełożyły się też na znaczące różnice w ocenie relacji 

zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami i inwestorem. Średnia całościowa 

ocena relacji partnerskich w przypadku przedsięwzięć, w których projektant był 

związany umową z inwestorem wyniosła co  4,048. Nieznacznie niższy poziom oceny 

relacji partnerskich został uzyskany w przedsięwzięciach, w których projektant był 

związany umową z zarządzającym przedsięwzięciem ( co  4,034). 
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Rys. 5.16 Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi 

im wartościami odchylenia standardowego, wg uczestnika przedsięwzięcia, z którym 

związany umową był projektant (P1, P2,… P18 – parametry relacji partnerskich 

wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 5.22 Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich, 

wg uczestnika przedsięwzięcia, z którym związany umową był projektant 

Relacje partnerskie 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z pozostałymi 

uczestnikami 

Średnia ocena relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami 
Ro  

Średnia całościowa ocena relacji 

partnerskich 
co  

Projektant 

związany umową 

z inwestorem 

Projektant 

związany umową 

z zarządzającym 

przedsięwzięciem 

Projektant 

związany umową 

z inwestorem 

Projektant 

związany umową 

z zarządzającym 

przedsięwzięciem 

R1 Relacje 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

3,894 3,789 

4,048 4,034 

R2 Relacje 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z projektantem 

3,836 3,791 

R3 Relacje 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z dostawcami 

3,919 4,002 

R4 Relacje 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z inwestorem 

4,213 4,226 

Podobnie nie występuje znacząca różnica w średniej całościowej ocenie relacji 

partnerskich w przypadku przedsięwzięć, w których zaangażowany był inwestor 
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prywatny ( co = 4,016) i publiczny ( co = 4,090). W tym przypadku największa różnica 

wystąpiła w ocenach relacji zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem. 

Wszystkie parametry dotyczące tych relacji zostały ocenione na wyższym poziomie 

w przypadku przedsięwzięć publicznych. Średnia ocena relacji zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem w tych przedsięwzięciach wyniosła 2Ro = 3,919, 

podczas gdy dla przedsięwzięć prywatnych była równa 2Ro = 3,752. 

Nie zaobserwowano natomiast innych wyraźnych różnic w ocenach poszczególnych 

parametrów oraz ocenach relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami), dostawcami i inwestorem, związanych z rodzajem inwestora. 

 

Rys. 5.17 Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi 

im wartościami odchylenia standardowego, wg rodzaju inwestora (P1, P2,… P18 – 

parametry relacji partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

  

4
,0

2
4

3
,7

8
1

4
,0

8
6

3
,5

9
6

3
,5

3
7 4
,3

6
7

3
,5

9
9

3
,7

9
5

3
,7

2
4

3
,8

9
0

3
,3

7
9 4

,3
8

9

3
,4

8
7 4
,3

4
4

3
,7

8
8 4
,5

7
6

4
,1

5
8

3
,5

7
6

3
,6

9
6

3
,4

4
9

3
,6

9
2

3
,6

9
5

3
,8

7
0 4
,6

4
3

3
,6

0
4

3
,7

6
2

3
,8

3
8

4
,0

3
8

3
,5

5
1 4
,2

7
5

3
,7

5
4

4
,0

6
3

3
,5

0
0

4
,8

1
3

3
,7

6
8

3
,5

8
7

0

1

2

3

4

5

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

Inwestor prywatny - Średnia z ocen Inwestor publiczny - Średnia z ocen

Inwestor prywatny - Odch. std. z ocen Inwestor publiczny - Odch. std. z ocen



132 

 

 

Tabela 5.23 Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich, 

wg rodzaju inwestora 

Relacje partnerskie zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami 

Średnia ocena relacji 

partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z 

pozostałymi uczestnikami 
Ro  

Średnia całościowa ocena 

relacji partnerskich 
co  

Inwestor 

prywatny 

Inwestor 

publiczny 

Inwestor 

prywatny 

Inwestor 

publiczny 

R1 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

3,864 3,890 

4,016 4,090 

R2 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 
3,752 3,919 

R3 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami 
3,918 4,013 

R4 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem 
4,212 4,232 

5.5 Weryfikacja założenia o liniowej zależności pomiędzy 

ocenami parametrów relacji partnerskich a całościową 

oceną relacji partnerskich 

Metoda oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych 

opracowana została przy założeniu liniowej zależności pomiędzy ocenami parametrów 

relacji partnerskich a całościową oceną relacji partnerskich (5.6-5.10). W celu 

sprawdzenia słuszności tego założenia wyznaczono macierz korelacji ocen parametrów 

relacji partnerskich. Wykorzystano w tym celu współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona r opisany wzorem 5.34 (Kot, Jakubowski i Sokołowski, 2011). Jak zaznacza 

autor w książce (Kęska, 2015), jest to podstawowa miara korelacji pomiędzy 

zmiennymi mierzonymi na skalach przedziałowych (interwałowych) i stosunkowych 

(ilorazowych). W tej samej publikacji autor przywołuje artykuł (Labovitz, 1970) 

wskazujący na to, że stosowanie korelacji liniowej w przypadku skali porządkowych, 

może być źródłem co najwyżej niewielkich błędów. Współczynnik korelacji liniowej 

Pearsona może być więc stosowany w przypadku różnego rodzaju zmiennych, także 

ocen parametrów relacji partnerskich. Analizę korelacji uzupełnia sprawdzenie poziomu 

istotności p przy pomocy testu t-Studenta dla statystyki t wyrażonej wzorem 5.35 

(Peternek i Kośny, 2011). Przyjęto, że dla poziomu istotności mniejszego lub równego 
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0,05 należy odrzucić hipotezę zerową o braku zależności pomiędzy badanymi 

zmiennymi i przyjąć hipotezę alternatywną wskazującą na istnienie związku pomiędzy 

nimi. 
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gdzie: 

ix  – wartości pierwszej zmiennej, 

iy  – wartości drugiej zmiennej, 

x  – średnia arytmetyczna pierwszej zmiennej, 

y  – średnia arytmetyczna drugiej zmiennej, 

i – numer obserwacji, 

n – liczba obserwacji. 

Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona kształtuje się w przedziale 

[-1, 1]. W przypadku braku zależności pomiędzy badanymi zmiennymi, wartość 

współczynnika korelacji wynosi 0, zaś im bardziej odbiega od 0, tym korelacja jest 

silniejsza. Wartość dodatnia oznacza, że wraz ze wzrostem jednej zmiennej, druga 

zmienna również rośnie, zaś wartość ujemna współczynnika korelacji wskazuje, że przy 

wzroście jednej zmiennej, druga zmienna maleje. W pracy przyjęto interpretację 

współczynnika korelacji na podstawie książki (Salkind, 2013): 

 bardzo silna korelacja: dla przedziału 0,8-1,0, 

 silna korelacja:  dla przedziału 0,6-0,8, 

 umiarkowana korelacja: dla przedziału 0,4-0,6, 

 słaba korelacja:  dla przedziału 0,2-0,4, 

 słaba korelacja lub jej brak: dla przedziału 0,0-0,2. 
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Uzyskane wyniki (tabela 5.24) pokazują, że w zdecydowanej większości spośród 

153 analizowanych korelacji, oceny parametrów relacji partnerskich nie są ze sobą 

silnie skorelowane. Jedynymi parametrami, dla których współczynnik korelacji 

Pearsona osiągnął wartość powyżej 0,6 są: P2 dzielenie się zasobami materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) oraz P3 dzielenie się zasobami niematerialnymi 

(wiedza, informacje) (r=0,614), a także P9 szybkość odpowiedzi na propozycje zmian 

projektowych i P10 szybkość reagowania na problemy projektowe (r=0,921). Poziom 

istotności dla 93 badanych korelacji przekracza przyjętą wartość graniczną p=0,05 

(co zaznaczono ciemniejszym tłem w tabeli 5.25). W takim przypadku należy przyjąć 

hipotezę zerową o braku zależności pomiędzy ocenami parametrów. Uzyskane wyniki 

wskazują, że przyjęcie liniowej zależności pomiędzy ocenami parametrów relacji 

partnerskich a całościową oceną relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych 

jest uzasadnione. Za takim podejściem przemawia także uwaga zawarte w artykule 

(Yeung, Chan, Chan i Li, 2007): „Chociaż wydaje się, że bardziej wyrafinowane jest 

zastosowanie nieliniowego modelu by dopasować go do uzyskanych danych, nadmierne 

dopasowanie (ang. overfitting) jest częstym problemem w przypadku modeli 

nieliniowych, zwłaszcza gdy wielkość próby nie jest wystarczająco duża (Kutner, 

Nachtsheim, Neter i Li, 2005), (Weisberg, 2005). Dlatego zaleca się liniowy, 

a nie nieliniowy model, jeśli nie udowodniono, że związek pomiędzy zmiennymi jest 

nieliniowy. W rzeczywistości zakłada się model liniowy jako zlinearyzowany model 

nieznanego modelu nieliniowego (Morrison , 1991), (Griffiths i Oldknow, 1993)”.  
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6 BADANIE WPŁYWU RELACJI PARTNERSKICH 

NA CZAS, KOSZT, JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 

6.1 Model wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych 

W oparciu o utworzoną strukturę parametrów relacji partnerskich (rysunek 4.1) 

opracowano model wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo 

realizacji przedsięwzięć budowlanych, który graficznie został zaprezentowanych 

na rysunku 6.1. Zakłada on, że poszczególne parametry relacji partnerskich mogą 

wpływać na wymienione mierniki sukcesu przedsięwzięcia (czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych). Przyjęto następujące ujęcie 

tych mierników (Crane, Felder, Thompson, Thompson i Sanders, 1999): 

 Czas jako stopień opóźnienia lub wyprzedzenia założonego harmonogramu 

realizacji przedsięwzięcia. Do określenia tego, w jaki sposób realizowany jest 

harmonogram, wykorzystywać można np. wskaźnik wykonania harmonogramu 

SPI (ang. Schedule Performance Index) lub informacje nt. wystąpienia opóźnień 

i dotrzymania terminów dyrektywnych. 

 Koszt jako stopień przekroczenia planowanego kosztu realizacji przedsięwzięcia 

lub wypracowania oszczędności w stosunku do kosztu planowanego. Do jego 

określenia można wykorzystywać np. wskaźnik wykonania budżetu 

CPI (ang. Cost Performance Index). 

 Jakość jako stopień spełnienia stawianych wymogów jakościowych dla robót 

budowlanych. Przy jego określeniu można kierować się np. zgodnością robót 

wykonanych ze specyfikacjami lub ilością robót wymagających poprawek. 

 Bezpieczeństwo jako poziom bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych. 

Świadczy o nim np. stosowanie zabezpieczeń na terenie budowy i środków 

ochrony indywidualnej, liczba wypadków przy pracy oraz skutki tych 

wypadków, liczba przypadków nieprzestrzegania zasad BHP. 
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Rys. 6.1 Graficzna prezentacja modelu wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych 
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6.2 Opis badania wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, 

jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych 

Celem badania było zidentyfikowanie tych parametrów relacji partnerskich, 

których wpływ na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych jest najkorzystniejszy, a co za tym idzie, których poprawa będzie wiązała 

się z największymi korzyściami w odniesieniu do wymienionych mierników sukcesu 

przedsięwzięcia. 

W ramach badań opisanych w podrozdziale 5.4, oprócz pytań dotyczących 

oceny poziomu poszczególnych parametrów relacji partnerskich, zawarto 

w kwestionariuszu pytania o to, jaki wpływ miał poziom tych parametrów na czas, 

koszt, jakość oraz bezpieczeństwo realizacji konkretnego przedsięwzięcia budowlanego. 

Na analizowane mierniki sukcesu przedsięwzięcia, oprócz relacji partnerskich wpływać 

może wiele innych czynników, niezwiązanych z partnerstwem. Stąd też ilościowe 

ujęcie tych mierników rodziłoby znaczny problem z określeniem, w jakim stopniu 

na ich wartość wpłynęły relacje partnerskie w odniesieniu do konkretnego parametru 

relacji partnerskich, a co należy uznać za wpływ innych czynników. Zdecydowano się 

zatem zastosować określenie wpływu poszczególnych parametrów na mierniki sukcesu 

przedsięwzięcia w sposób lingwistyczny, w skali pięciostopniowej składającą się 

z następujących ocen: 1 duży negatywny, 2 mały negatywny, 3 nie miał wpływu, 

4 mały pozytywny, 5 duży pozytywny. Ocena powinna być dokonywana na bieżąco, 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia, aby zapewnić odzwierciedlenie sytuacji faktycznej. 

Wpływ relacji partnerskich na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć budowlanych określony został z wykorzystaniem analizy korelacji 

i regresji. Analizie poddane zostały, zebrane w badaniach, oceny danego parametru 

relacji partnerskich oraz oceny jego wpływu na poszczególne mierniki sukcesu 

przedsięwzięcia. W przypadku każdego z 18 parametrów relacji partnerskich, z osobna 

przeanalizowano jego wpływ na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć. Podobnie jak w podrozdziale 5.5, w celu zbadania korelacji pomiędzy 

ocenami parametrów relacji partnerskich a ich wpływem na poszczególne mierniki 
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sukcesu przedsięwzięcia, zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wraz 

ze sprawdzeniem poziomu istotności p przy pomocy testu t-Studenta. Przyjęto, 

że poziom istotności mniejszy lub równy 0,05 wskazuje, iż hipotezę zerową o braku 

zależności pomiędzy badanymi zmiennymi należy odrzucić i przyjąć hipotezę 

alternatywną mówiącą o istnieniu związku pomiędzy tymi zmiennymi. Z perspektywy 

sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych, najistotniejsze 

są te parametry, w przypadku których wyższa ocena parametru będzie najsilniej 

skorelowana z pozytywnym wpływem tego parametru na dany miernik sukcesu 

przedsięwzięcia. Dalszej analizie poddawane są korelacje silne i bardzo silne dodatnie, 

czyli te o wartości współczynnika korelacji większej lub równej 0,6, dla których poziom 

istotności wskazuje na występowanie zależności pomiędzy oceną parametru relacji 

partnerskich a jego wpływem na dany miernik sukcesu przedsięwzięcia. Utrzymywanie, 

na jak najwyższym poziomie, parametrów relacji partnerskich, silnie skorelowanych 

z miernikami sukcesu przedsięwzięcia, powinno się przekładać na osiągnięcie korzyści 

w kontekście czasu, kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięć 

budowlanych. Zapewnienie maksymalnego poziomu wszystkich parametrów relacji 

partnerskich wymaga dużego zaangażowania czasu i zasobów, dlatego w przypadku 

wyłonionych, silnych zależności pomiędzy ocenami parametrów relacji partnerskich 

a ich wpływem na poszczególne mierniki sukcesu przedsięwzięcia, określony został 

stopień, w jakim poprawa relacji partnerskich przekłada się na korzyści w odniesieniu 

do mierników sukcesu przedsięwzięcia. W tym celu zaproponowano wykonanie analizy 

regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów (Kot, Jakubowski i Sokołowski, 

2011). Funkcja regresji przyjmuje postać funkcji liniowej (wzór 6.1). 

 baxy   (6.1) 

gdzie:  

y – zmienna objaśniana: wpływ danego parametru relacji partnerskich na dany miernik 

sukcesu przedsięwzięcia budowlanego (czas, koszt, jakość, bezpieczeństwo realizacji), 

x – zmienna objaśniająca: ocena danego parametru relacji partnerskich, 

a, b – współczynniki regresji dla danego parametru relacji partnerskich i danego 

miernika sukcesu przedsięwzięcia budowlanego. 
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Współczynnik kierunkowy funkcji regresji a określa w tym przypadku, w jakim 

stopniu zmiana poziomu danego parametru relacji partnerskich przekłada się 

na analizowane mierniki sukcesu przedsięwzięcia. Im wyższa wartość tego 

współczynnika, tym większych korzyści w odniesieniu do czasu, kosztu, jakości 

lub bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięcia można oczekiwać, poprawiając poziom 

danego parametru relacji partnerskich. Współczynniki kierunkowe funkcji regresji 

w dalszych rozważaniach będą traktowane jako wagi wpływu parametrów relacji 

partnerskich na rozważane mierniki sukcesu przedsięwzięcia budowlanego. 

6.3 Wyniki badania wpływu relacji partnerskich na czas, 

koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych 

W tabeli 6.1 przedstawiono wyniki analizy korelacji, zaznaczając ciemniejszym 

tłem wartości współczynników korelacji większe lub równe 0,6, co wskazuje 

na korelację silną dodatnią. Podkreśleniem zaznaczono wartości poziomu istotności 

powyżej 0,05, czyli takie, dla których należy przyjąć hipotezę zerową o braku 

zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Dla zdecydowanej większości badanych 

zależności (63 spośród 72 zależności) obliczony poziom istotności jest mniejszy 

lub równy 0,05, zatem istnieje związek pomiędzy poziomem tych parametrów 

a ich wpływem na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych. Obliczone współczynniki korelacji wskazują na jego dodatni charakter. 

Potwierdza to słuszność przyjętych założeń o istnieniu takiej zależności oraz wskazuje 

na celowość opracowania systemu sterowania i oceny relacji partnerskich.  
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Tabela 6.1 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r i poziom istotności p dla zależności 

pomiędzy ocenami parametrów relacji partnerskich a ich wpływem na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych 
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Parametr relacji partnerskich 
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P1 Udział w organizacji budowy 0,675 0,000 0,539 0,000 0,514 0,000 0,525 0,000 

P2 Dzielenie się zasobami materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) 
0,721 0,000 0,498 0,000 0,564 0,000 0,556 0,000 

P3 Dzielenie się zasobami 

niematerialnymi (wiedza, informacje) 
0,603 0,000 0,579 0,000 0,539 0,000 0,399 0,001 

P4 Skuteczna komunikacja 0,508 0,000 0,501 0,000 0,494 0,000 0,341 0,005 

P5 Przestrzeganie ustalonych 

standardów i reguł zachowania 
0,633 0,000 0,436 0,000 0,546 0,000 0,459 0,000 

P6 Dotrzymywanie ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń i ich wysokości 
0,613 0,000 0,555 0,000 0,485 0,000 0,320 0,010 

P7 Częstość występowania sporów 

i szybkość ich rozwiązywania 
0,595 0,000 0,628 0,000 0,372 0,002 0,326 0,008 

P8 Elastyczne podejście do zmian 0,721 0,000 0,616 0,000 0,602 0,000 0,344 0,007 
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P9 Szybkość odpowiedzi na propozycje 

zmian projektowych 
0,714 0,000 0,561 0,000 0,383 0,002 0,161 0,208 

P10 Szybkość reagowania na problemy 

projektowe 
0,746 0,000 0,674 0,000 0,333 0,006 0,323 0,008 

P11 Dostosowanie rozwiązań 

projektowych/ technologicznych (robót 

dodatkowych i zamiennych) do 

możliwości wykonawcy 

0,658 0,000 0,529 0,000 0,299 0,026 0,227 0,096 
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P12 Zapewnienie jakości materiałów 

i sprzętu 
0,342 0,012 0,296 0,031 0,244 0,078 0,113 0,421 

P13 Terminowość dostaw 0,453 0,000 0,384 0,003 0,381 0,004 0,383 0,004 

P14 Bieżące wsparcie techniczne 0,680 0,000 0,576 0,000 0,476 0,001 0,471 0,001 
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P15 Wypracowanie udogodnień 

w zagospodarowaniu terenu budowy 
0,799 0,000 0,834 0,000 0,563 0,000 0,689 0,000 

P16 Dotrzymywanie ustalonych 

terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

0,189 0,162 0,244 0,070 0,195 0,149 0,181 0,181 

P17 Dyspozycyjność nadzoru 

inwestorskiego przy odbiorach 
0,763 0,000 0,724 0,000 0,559 0,000 0,551 0,000 

P18 Częstość występowania sporów 

i szybkość ich rozwiązywania 
0,686 0,000 0,607 0,000 0,409 0,004 0,263 0,074 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zidentyfikowano jedną bardzo silną 

korelację. Jest to korelacja pomiędzy parametrem P15 wypracowanie udogodnień 
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w zagospodarowaniu terenu budowy w ramach relacji z inwestorem a jego wpływem 

na koszt (r = 0,834). Zależność pomiędzy tym samym parametrem a jego wpływem 

na czas również jest na wysokim poziomie, na granicy silnej i bardzo silnej korelacji 

(r = 0,799). Wśród badanych zależności, 20 kwalifikuje się jako korelacje silne, 27 jako 

umiarkowane, 15 jako słabe. W przypadku pozostałych 9 zależności, poziom istotności 

przekraczający wartość 0,05 wskazuje na brak korelacji. 

Najwięcej, bo 13 silnych korelacji dodatnich występuje pomiędzy ocenami 

parametrów relacji partnerskich a ich wpływem na czas realizacji przedsięwzięć 

budowlanych. Dodatkowo występują w tej grupie jeszcze 3 korelacje umiarkowane. 

Słabiej na tym polu prezentują się zależności pomiędzy parametrami relacji 

partnerskich a ich wpływem na koszt realizacji przedsięwzięcia – 6 silnych 

i 9 umiarkowanych korelacji. W przypadku zależności pomiędzy parametrami relacji 

partnerskich a ich wpływem na jakość realizacji przedsięwzięć, występuje jedna silna 

korelacja. Dotyczy ona parametru P8 elastyczne podejście do zmian, odnoszącego się 

do relacji z wykonawcami (podwykonawcami) (r = 0,602). Ponadto w tej grupie jest 

jeszcze 10 korelacji umiarkowanych. Najsłabiej pod względem siły korelacji prezentują 

się zależności pomiędzy parametrami relacji partnerskich a ich wpływem 

na bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć, gdzie zidentyfikowano jedną silną 

korelację. Dotyczy ona parametru P15 wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu 

terenu budowy, odnoszącego się do relacji z inwestorem (r = 0,689). Dodatkowo 

w tej grupie występuje 5 korelacji umiarkowanych. Natomiast w 5 przypadkach w tej 

grupie należy przyjąć hipotezę zerową o braku zależności pomiędzy badanymi 

zmiennymi. 

W przypadku relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem zidentyfikowanych zostało 7 silnych i 4 umiarkowane korelacje spośród 

16 badanych zależności pomiędzy ocenami parametrów relacji partnerskich 

a ich wpływem na mierniki sukcesu przedsięwzięcia. Zależności te obejmują zarówno 

wpływ parametrów relacji partnerskich na czas, koszt, jakość, jak i bezpieczeństwo 

realizacji przedsięwzięć. W przypadku parametru P16 dotrzymywanie ustalonych 

terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości, odnoszącego się do relacji 

z inwestorem nie stwierdzono związku z żadnym spośród rozważanych mierników 

sukcesu przedsięwzięcia. Wśród parametrów odnoszących się do relacji zarządzającego 
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przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) występuje 9 silnych 

i 17 umiarkowanych korelacji spośród 32 badanych zależności pomiędzy ocenami 

parametrów relacji partnerskich a ich wpływem na mierniki sukcesu przedsięwzięcia. 

Obejmują one wpływ parametrów relacji partnerskich na czas, koszt, jakość oraz 

w mniejszym stopniu na bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć. W przypadku relacji 

zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem zidentyfikowano 4 silne 

i 2 umiarkowane korelacje na 12 analizowanych zależności. Wszystkie z nich obejmują 

wpływ parametrów relacji partnerskich na czas lub koszt realizacji przedsięwzięcia. 

Zależności pomiędzy ocenami parametrów relacji partnerskich a ich wpływem 

na mierniki sukcesu przedsięwzięcia są tymczasem najsłabsze w przypadku relacji 

zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami (zidentyfikowano 1 silną 

i 4 umiarkowane korelacje spośród 12 badanych zależności). Zastanawiać może brak 

korelacji pomiędzy parametrem P12 zapewnienie jakości materiałów i sprzętu, 

odnoszącego się do relacji z inwestorem a jego wpływem na jakość realizacji 

przedsięwzięcia. Może to wynikać z tego, że jakość analizowana jest w ujęciu 

spełnienia wymogów jakościowych dla robót budowlanych, a nie w ujęciu jakości 

sprzętu czy materiałów budowlanych. Materiały niespełniające założonych wymagań 

jakościowych podlegają reklamacji i nie są wbudowywane, stąd ich niska jakość 

nie powinna przekładać się na niespełnienie wymogów jakościowych dla robót 

budowlanych. Podobnie na jakość wykonania robót budowlanych nie powinna w 

znacznym stopniu wpływać jakość sprzętu budowlanego i jego awaryjność. 

W przypadku 21 wyłonionych silnych i bardzo silnych zależności wykonano 

analizę regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów. W tabeli 6.2 przedstawiono 

wyniki tej analizy. Użyto skali cieniowania, stosując coraz ciemniejsze tło wraz 

ze wzrostem wartości współczynnika kierunkowego a funkcji regresji dla badanych 

zależności. Rysunek 6.2 przedstawia przykład funkcji regresji dla zależności pomiędzy 

oceną parametru P10 szybkość reagowania na problemy projektowe a jego wpływem 

na czas realizacji przedsięwzięć budowlanych. 
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Tabela 6.2 Współczynniki regresji a i b dla zależności pomiędzy ocenami parametrów 

relacji partnerskich a ich wpływem na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć budowlanych 
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Parametr relacji partnerskich 

Wpływ parametru na poszczególne mierniki 

sukcesu przedsięwzięcia 

Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

a b a b a b a b 
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P1 Udział w organizacji budowy 1,030 -0,777 - - - - - - 

P2 Dzielenie się zasobami materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) 
0,895 0,434 - - - - - - 

P3 Dzielenie się zasobami 

niematerialnymi (wiedza, informacje) 
0,763 0,756 - - - - - - 

P4 Skuteczna komunikacja - - - - - - - - 

P5 Przestrzeganie ustalonych 

standardów i reguł zachowania 
0,720 0,487 - - - - - - 

P6 Dotrzymywanie ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń i ich wysokości 
0,634 0,515 - - - - - - 

P7 Częstość występowania sporów 

i szybkość ich rozwiązywania 
- - 0,905 -0,454 - - - - 

P8 Elastyczne podejście do zmian 0,941 -0,054 0,697 0,655 0,500 1,500 - - 
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P9 Szybkość odpowiedzi na propozycje 

zmian projektowych 
1,036 -1,127 - - - - - - 

P10 Szybkość reagowania na problemy 

projektowe 
1,139 -1,604 0,797 -0,235 - - - - 

P11 Dostosowanie rozwiązań 

projektowych/ technologicznych (robót 

dodatkowych i zamiennych) do 

możliwości wykonawcy 

0,840 0,566 - - - - - - 
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P12 Zapewnienie jakości materiałów 

i sprzętu 
- - - - - - - - 

P13 Terminowość dostaw - - - - - - - - 

P14 Bieżące wsparcie techniczne 1,278 -1,783 - - - - - - 
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P15 Wypracowanie udogodnień 

w zagospodarowaniu terenu budowy 
0,962 -0,088 0,897 0,027 - - 0,584 1,250 

P16 Dotrzymywanie ustalonych 

terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

- - - - - - - - 

P17 Dyspozycyjność nadzoru 

inwestorskiego przy odbiorach 
0,975 -0,201 0,733 0,512 - - - - 

P18 Częstość występowania sporów 

i szybkość ich rozwiązywania 
0,844 -0,302 0,742 0,104 - - - - 
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Rys. 6.2 Funkcja regresji dla zależności pomiędzy oceną parametru P10 szybkość 

reagowania na problemy projektowe a jego wpływem na czas realizacji przedsięwzięć 

budowlanych 

Obliczone wartości współczynników kierunkowych funkcji regresji a zbliżone 

do 1,000 wskazują, że poprawa parametru relacji partnerskich o jeden stopień 

w przyjętej skali ocen, powoduje poprawę jego wpływu na czas, koszt, jakość 

lub bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć o około jeden stopień. Przykładowo, 

na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że poprawa parametru 

P17 dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach dotyczącego relacji 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, przekłada się w zbliżonym stopniu 

na skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia (a = 0,975) oraz w mniejszym stopniu 

na jego koszt (a = 0,733). 

Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że największych korzyści 

z rozwijania relacji partnerskich można oczekiwać w odniesieniu do czasu 

realizacji przedsięwzięć. W przypadku 4 spośród badanych zależności obejmujących 

wpływ na czas realizacji przedsięwzięć, współczynnik kierunkowy funkcji regresji 

osiąga wartość powyżej 1,000. Są to zależności dotyczące następujących parametrów: 

 P1 udział w organizacji budowy, odnoszący się do relacji z wykonawcami 

(podwykonawcami) (a = 1,030), 

 P9 szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych, odnoszący się 

do relacji z projektantem (a = 1,036), 

y = 1,139x - 1,604
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 P10 szybkość reagowania na problemy projektowe, odnoszący się do relacji 

z projektantem (a = 1,139), 

 P14 bieżące wsparcie techniczne, odnoszący się do relacji z dostawcami 

(a = 1,278). 

Korzyści na niższym poziomie, płynących z rozwijania relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych, można spodziewać się w odniesieniu do kosztu 

realizacji przedsięwzięć. Następujące parametry odznaczają się w tym przypadku 

najwyższymi wartościami współczynnika kierunkowego funkcji regresji: 

 P7 częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania, odnoszący się 

do relacji z wykonawcami (podwykonawcami) (a = 0,905), 

 P10 szybkość reagowania na problemy projektowe, odnoszący się do relacji 

z projektantem (a = 0,797), 

 P15 wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu terenu budowy, odnoszący 

się do relacji z inwestorem (a = 0,897). 

W przypadku jakości i bezpieczeństwa, gdzie zidentyfikowano po jednej silnej 

zależności, współczynniki kierunkowe funkcji regresji są najniższe spośród 

wyznaczonych, odpowiednio a = 0,500 w przypadku zależności pomiędzy parametrem 

P8 elastyczne podejście do zmian i jego wpływem na jakość realizacji przedsięwzięć 

oraz a = 0,584 dla zależności pomiędzy parametrem P15 wypracowanie udogodnień 

w zagospodarowaniu terenu budowy i jego wpływem na bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć. 

Przeprowadzona analiza potwierdza dotychczasowy stan wiedzy 

nt. istnienia zależności pomiędzy relacjami partnerskimi a korzyściami 

w odniesieniu do czasu, kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięć 

budowlanych. Uzyskane wyniki znajdują odzwierciedlenie w wynikach 

zaprezentowanych w artykule (Bayliss, Cheung, Suen i Wong, 2004). Autorzy 

wskazują w nim, że partnerstwo ma zdecydowanie większy, pozytywny wpływ 

na występowanie roszczeń pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć, zarządzanie 

przedsięwzięciami, komunikację oraz koszt i czas realizacji przedsięwzięć, 

niż na ochronę środowiska oraz jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć. 
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7 MODEL STEROWANIA RELACJAMI PARTNERSKIMI 

W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH 

7.1 Ogólny opis modelu sterowania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych 

Jako że część parametrów relacji partnerskich ma charakter trudno mierzalny 

(np. P5 przestrzeganie ustalonych standardów i reguł zachowania dotyczący relacji 

z wykonawcami (podwykonawcami)), w celu opracowania modelu sterowania relacjami 

partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych, wykorzystano teorię zbiorów 

rozmytych, która ma zastosowanie w przypadku modelowania zjawisk z natury 

uznawanych za jakościowe oraz pojęć nieprecyzyjnych (np. dobra ocena danego 

parametru relacji partnerskich, duży wpływ parametru na czas realizacji 

przedsięwzięcia). W pracy zastosowano rozmyty model wnioskowania oparty 

na implikacji Mamdaniego, który służy do wyznaczenia konkluzji na podstawie 

„ostrych” wartości zmiennych wejściowych, z wykorzystaniem opracowanej bazy 

reguł. Charakterystyczne dla implikacji Mamdaniego jest to, że zarówno przesłanki 

(poprzedniki/części IF) reguł, jak i ich konkluzje (następniki/części THEN) są rozmyte. 

Jak zaznaczono w książce (Piegat, 2015), „jest to najczęściej stosowany rodzaj 

implikacji i opiera się on na założeniu, że prawdziwość konkluzji nie może być wyższa 

niż stopień spełnienia przesłanki”. 

Działanie modelu sterowania, którego schemat przedstawiono na rysunku 7.1, 

można podzielić na trzy zasadnicze procesy, realizowane w przypadku każdej 

kombinacji parametru relacji partnerskich i analizowanego miernika sukcesu 

przedsięwzięcia budowlanego (czas, koszt, jakość, bezpieczeństwo): 

 Fuzyfikacja: określenie stopnia przynależności A  do zbiorów rozmytych 

zmiennych wejściowych (ocen parametrów relacji partnerskich, wag wpływu 

poszczególnych parametrów relacji partnerskich na rozważane mierniki sukcesu 

przedsięwzięcia, wag mierników sukcesu przedsięwzięcia). 
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 Inferencja: obliczenie wynikowej funkcji przynależności )(ywyn . 

 Defuzyfikacja: obliczenie „ostrej” wartości wyjścia 
*y . 

 

 

Wartości ostre 

(wejściowe) 

Wartości rozmyte 

(stopień przynależności) 

Wartość wynikowa 

rozmyta 

Wartość wynikowa ostra 

FUZYFIKACJA (rozmywanie) 

INFERENCJA (wnioskowanie) 

baza reguł + mechanizm wnioskujący 

 

DEFUZYFIKACJA (wyostrzanie) 
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Rys. 7.1 Schemat działania modelu sterowania 

7.2 Fuzyfikacja 

Do sterowania wykorzystywane będą oceny parametrów relacji partnerskich 

opisane w podrozdziale 5.1, wyznaczone na podstawie danych wprowadzonych przez 

operatora w trakcie trwania przedsięwzięcia. Oprócz ocen parametrów relacji 

partnerskich ( 1x ), zmiennymi wejściowymi modelu sterowania będą także wagi 

wpływu poszczególnych parametrów relacji partnerskich na rozważane mierniki 

sukcesu przedsięwzięć (czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć)    

( 2x ). Stanowić je będą, przedstawione w tabeli 6.2, współczynniki kierunkowe funkcji 

regresji a. W przypadku zależności pomiędzy ocenami parametrów relacji partnerskich 

a ich wpływem na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych, dla których nie stwierdzono silnej korelacji, wagi wpływu parametrów 

relacji partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia przyjmować będą wartość 
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równą 0. Dzięki uwzględnieniu wag wpływu parametrów relacji partnerskich 

na mierniki sukcesu przedsięwzięcia, prezentowany system wskazywał będzie 

na poprawę tych parametrów, których poprawa w największym stopniu przekłada się 

na korzyści w odniesieniu do czasu, kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji 

przedsięwzięć budowlanych. Uwypuklona tym samym staje się celowość rozwijania 

relacji partnerskich w tych przedsięwzięciach. Ponadto zmiennymi wejściowymi będą, 

określone przez operatora w pięciostopniowej skali, wagi analizowanych mierników 

sukcesu przedsięwzięcia ( 3x ) zgodnie z tabelą 7.1. Pozwoli to określić, jak ważne 

dla zarządzającego przedsięwzięciem są: czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

danego przedsięwzięcia. 

Tabela 7.1 Wagi mierników sukcesu przedsięwzięcia w formie lingwistycznej i skali 

pięciopunktowej 

Waga miernika sukcesu 

przedsięwzięcia 

bardzo mało 

ważny 
mało ważny średnio ważny ważny bardzo ważny 

Wartość na skali 

liczbowej 
1 2 3 4 5 

Na rysunkach 7.2, 7.3, 7.4 przedstawiono funkcje przynależności zbiorów 

rozmytych zmiennych wejściowych. Przyjęto wielokątne funkcje przynależności, 

z uwagi na ich prostotę i najpowszechniejsze zastosowanie w literaturze przedmiotu. 

Jak podaje autor w książce (Piegat, 2015), tego rodzaju funkcje przynależności 

charakteryzuje, mała liczba parametrów potrzebnych do ich zdefiniowania, łatwość 

modyfikacji parametrów funkcji przynależności oraz możliwość uzyskania 

odwzorowania wejścia → wyjście modelu będącego hiperpowierzchnią złożoną 

z liniowych segmentów. W podrozdziale 7.6 rozważane jest wykorzystanie innych 

rodzajów funkcji przynależności. Przy określeniu funkcji przynależności kierowano się 

następującymi przesłankami: 

 W przypadku ocen parametrów relacji partnerskich, wyróżnia się trzy zbiory 

rozmyte: „słabo” – z pełną przynależnością do tego zbioru dla oceny 1, 

„średnio” – z pełną przynależnością do tego zbioru dla oceny 3 i „dobrze” – 

z pełną przynależnością do tego zbioru dla oceny 5. Wartości oceny równej 

2 odpowiada zgodnie z przyjętą skalą lingwistyczną (podrozdział 5.1) słaby 

poziom parametru relacji partnerskich. W związku z tym, dla tej wartości 
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przynależność do zbioru rozmytego „słabo” będzie większa niż do zbioru 

rozmytego „średnio”. Analogicznie w przypadku wartości oceny równej 4, 

której odpowiada dobry poziom parametru, większa przynależność będzie 

występować w przypadku zbioru rozmytego „dobrze”, niż zbioru rozmytego 

„średnio”. 

 W przypadku wag mierników sukcesu przedsięwzięcia funkcje przynależności 

określono analogicznie, jak w przypadku ocen parametrów relacji partnerskich. 

 Funkcje przynależności zbiorów rozmytych „słabo” i „dobrze” (w przypadku 

ocen parametrów relacji partnerskich) oraz „mało ważny” i „ważny” 

(w przypadku wag mierników sukcesu przedsięwzięcia) będą rozdzielne. 

 W przypadku wag wpływu parametrów relacji partnerskich na mierniki sukcesu 

przedsięwzięcia, wartości większe lub równe 1 będą charakteryzowały się pełną 

przynależnością do zbioru „duży” (poprawa parametru relacji partnerskich 

o jeden stopień w przyjętej skali ocen powoduje poprawę jego wpływu na czas, 

koszt, jakość lub bezpieczeństwo również o jeden stopień), zaś wartości 

mniejsze lub równe 0,5 będą charakteryzowały się pełną przynależnością 

do zbioru „mały” (poprawa parametru relacji partnerskich o dwa stopnie 

w przyjętej skali ocen powoduje poprawę jego wpływu na czas, koszt, jakość 

lub bezpieczeństwo o jeden stopień). 

 

Rys. 7.2 Funkcje przynależności dla ocen parametrów relacji partnerskich 

0

1

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

μ(x)

x

słabo                                       średnio                                  dobrze
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Rys. 7.3 Funkcje przynależności dla wag wpływu parametrów relacji partnerskich 

na mierniki sukcesu przedsięwzięcia 

 

Rys. 7.4 Funkcje przynależności dla wag mierników sukcesu przedsięwzięcia 

Dla „ostrych” wartości zmiennych wejściowych ( *

1x  – ocena parametru relacji 

partnerskich, *

2x  – waga wpływu parametru relacji partnerskich na miernik sukcesu 

przedsięwzięcia, *

3x  – waga miernika sukcesu przedsięwzięcia), określany jest stopień 

przynależności do poszczególnych zbiorów rozmytych. Oznacza to określenie wartości 

funkcji przynależności poszczególnych zbiorów rozmytych dla tych zmiennych 

wejściowych: 

)( *

111
xA  – stopień przynależności oceny parametru relacji partnerskich do zbioru 

„słabo”; 

)( *

112
xA  – stopień przynależności oceny parametru relacji partnerskich do zbioru 

„średnio”; 

)( *

113
xA  – stopień przynależności oceny parametru relacji partnerskich do zbioru 

„dobrze”; 

0

1

0 0,5 1 1,5

μ(x)

x

mały                                                                                         duży

0

1

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

μ(x)

x

mało ważny                   średnio ważny                               ważny
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)( *

221
xA  – stopień przynależności wagi wpływu parametru relacji partnerskich 

na miernik sukcesu przedsięwzięcia do zbioru „mały”; 

)( *

222
xA  – stopień przynależności wagi wpływu parametru relacji partnerskich 

na miernik sukcesu przedsięwzięcia do zbioru „duży”; 

)( *

331
xA  – stopień przynależności wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia do zbioru 

„mało ważny”; 

)( *

332
xA  – stopień przynależności wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia do zbioru 

„średnio ważny”; 

)( *

333
xA  – stopień przynależności wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia do zbioru 

„ważny”. 

7.3 Inferencja 

Dwa zasadnicze elementy składowe bloku inferencji (wnioskowania) to: 

 baza reguł, 

 mechanizm wnioskujący. 

Bazę reguł opracowano dla każdej kombinacji parametru relacji partnerskich 

i miernika sukcesu przedsięwzięcia. Tworząc reguły, kierowano się następującymi 

przesłankami: 

 Jeżeli ocena parametru relacji partnerskich jest dobra, to ten poziom relacji 

partnerskich powinien zostać zachowany. 

 Relacje w kontekście danego parametru relacji partnerskich należy zachować 

na danym poziomie w przypadku, gdy dany miernik sukcesu przedsięwzięcia 

jest dla zarządzającego mało ważny lub jest średnio ważny, wpływ parametru 

relacji partnerskich na ten miernik jest mały i parametr relacji partnerskich jest 

na średnim poziomie. 

 W przypadku, gdy miernik sukcesu przedsięwzięcia określono jako średnio 

ważny, a parametr relacji partnerskich jest na słabym poziomie lub gdy miernik 
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sukcesu przedsięwzięcia określono jako ważny, a parametr relacji partnerskich 

jest na średnim poziomie, poziom ten powinien zostać poprawiony. 

 Podobnie w przypadku średniej oceny parametru relacji partnerskich przy 

średnio ważnym mierniku sukcesu przedsięwzięcia i dużym wpływie parametru 

relacji partnerskich na ten miernik, poziom relacji partnerskich w kontekście 

tego parametru powinien zostać poprawiony. 

 W sytuacji, gdy parametr relacji partnerskich jest słabo oceniany, a miernik 

sukcesu przedsięwzięcia jest ważny, poziom relacji partnerskich w kontekście 

tego parametru należy poprawić natychmiast, jeśli parametr ma duży wpływ 

na dany miernik lub poprawić, w przypadku małego wpływu. 

Przesłanki te zostały ujęte w tabelach 7.2 i 7.3 przedstawiających schemat bazy 

reguł. 

Tabela 7.2 Schemat bazy reguł dla małego wpływu parametru relacji partnerskich 

na miernik sukcesu przedsięwzięcia 

  
Konkluzja dla poszczególnych ocen 

parametru relacji partnerskich 

  Słabo Średnio Dobrze 

W
a

g
a

 m
ie

rn
ik

a
 s

u
k

ce
su

 

p
rz

e
d

si
ęw

z
ię

ci
a

 Ważny Popraw Popraw Zachowaj 

Średnio 

ważny 
Popraw Zachowaj Zachowaj 

Mało ważny Zachowaj Zachowaj Zachowaj 
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Tabela 7.3 Schemat bazy reguł dla dużego wpływu parametru relacji partnerskich 

na miernik sukcesu przedsięwzięcia 

  
Konkluzja dla poszczególnych ocen 

parametru relacji partnerskich 

  Słabo Średnio Dobrze 

W
a

g
a

 m
ie

rn
ik

a
 s

u
k

ce
su

 

p
rz

e
d

si
ęw

z
ię

ci
a

 Ważny 
Popraw 

natychmiast 
Popraw Zachowaj 

Średnio 

ważny 
Popraw Popraw Zachowaj 

Mało ważny Zachowaj Zachowaj Zachowaj 

Opracowana baza reguł ma postać koniunkcyjną typu „if-and-then”. Składa się 

ona z 18 reguł w przypadku każdej kombinacji parametru relacji partnerskich i miernika 

sukcesu przedsięwzięcia, co daje łącznie 1296 reguł. Ogólny zapis reguł bazy jest 

następujący: 

R1: If x1=słabo and x2=mały and x3=ważny then y=popraw 

R2: If x1=średnio and x2=mały and x3=ważny then y=popraw 

R3: If x1=dobrze and x2=mały and x3=ważny then y=zachowaj 

R4: If x1=słabo and x2=mały and x3=średnio ważny then y=popraw 

R5: If x1=średnio and x2=mały and x3=średnio ważny then y=zachowaj 

R6: If x1=dobrze and x2=mały and x3=średnio ważny then y=zachowaj 

R7: If x1=słabo and x2=mały and x3=mało ważny then y= zachowaj 

R8: If x1=średnio and x2=mały and x3=mało ważny then y=zachowaj 

R9: If x1=dobrze and x2=mały and x3=mało ważny then y=zachowaj 

R10: If x1=słabo and x2=duży and x3=ważny then y=popraw natychmiast 

R11: If x1=średnio and x2=duży and x3=ważny then y=popraw 

R12: If x1=dobrze and x2=duży and x3=ważny then y=zachowaj 

R13: If x1=słabo and x2=duży and x3=średnio ważny then y=popraw 

R14: If x1=średnio and x2=duży and x3=średnio ważny then y=popraw 

R15: If x1=dobrze and x2=duży and x3=średnio ważny then y=zachowaj 
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R16: If x1=słabo and x2=duży and x3=mało ważny then y= zachowaj 

R17: If x1=średnio and x2=duży and x3=mało ważny then y=zachowaj 

R18: If x1=dobrze and x2=duży and x3=mało ważny then y=zachowaj 

Zmienną wyjściową stanowi konkluzja, która może przyjmować następujące 

zalecenia w odniesieniu do danego parametru relacji partnerskich: zachowaj, popraw 

lub popraw natychmiast. Na rysunku 7.5 przedstawiono funkcje przynależności zbiorów 

rozmytych zmiennej wyjściowej. Stosowane będzie następujące oznaczenie dla tych 

funkcji przynależności: 

 yB1
  – funkcja przynależności dla konkluzji „zachowaj”; 

 yB2
  – funkcja przynależności dla konkluzji „popraw”; 

 yB3
  – funkcja przynależności dla konkluzji „popraw natychmiast”. 

 

Rys. 7.5 Funkcje przynależności dla zmiennej wyjściowej 

Mechanizm wnioskujący służy wyznaczeniu wynikowej funkcji przynależności 

)(ywyn . W pierwszym kroku określany jest stopień spełnienia przesłanek każdej 

z reguł. W przypadku koniunkcyjnej postaci reguł stosuje się t-normę, czyli operator 

modelujący operację połączenia typu AND zbiorów rozmytych (Piegat, 2015). W pracy 

wykorzystano operator min, charakteryzujący się prostotą i szybkością obliczeń. 

Stopień spełnienia przesłanek wyznaczany jest wówczas wg wzoru 7.1 (Piegat, 2015). 

  

0

1

1 2 3 4 5

μ(y)

y

zachowaj                           popraw               popraw natychmiast
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       *

33

*

22

*

11 ,,min xxxh AAA   (7.1) 

gdzie:  

     *

33

*

22

*

11 ,, xxx AAA   – stopnie przynależności zmiennych wejściowych do zbiorów 

rozmytych zawartych w regule. 

Reguły niezaktywizowane (h = 0) nie biorą dalej udziału w procesie 

wnioskowania. Następnie określane są zmodyfikowane funkcje przynależności 

konkluzji poszczególnych reguł, również z wykorzystaniem operatora min wg wzoru 

7.2 (Piegat, 2015). 

     yhy BB  ,min*   (7.2) 

gdzie:  

 yB  – funkcja przynależności konkluzji reguły. 

Określenie wynikowej funkcji przynależności )(ywyn  następuje poprzez 

agregację zmodyfikowanych funkcji przynależności  yB*  konkluzji poszczególnych 

reguł. Ma tu miejsce operacja połączenia typu OR zbiorów rozmytych, którą modeluje 

się poprzez zastosowanie jednej z s-norm (Piegat, 2015). W pracy wykorzystano w tym 

celu operator max. Połączenie wykorzystania operatora min do określenia 

zmodyfikowanych funkcji przynależności konkluzji poszczególnych reguł oraz 

operatora max do agregacji tych funkcji w wynikową funkcję przynależności określa się 

mianem inferencji max-min. Jest to najczęściej stosowany schemat w procesie inferencji 

(Piegat, 2015). Wynikowa funkcja przynależności wyznaczona zostanie wg wzoru 7.3 

(Piegat, 2015). 

         yyyy
RRR BBBwyn 1821 *** ,...,,max    (7.3) 

gdzie:  

     yyy
RRR BBB 1821 *** ,...,,   – zmodyfikowane funkcje przynależności konkluzji 

poszczególnych reguł. 
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7.4 Defuzyfikacja 

W celu defuzyfikacji wybrano metodę środka ciężkości. W przypadku tej 

metody, wszystkie zaktywizowane funkcje przynależności konkluzji biorą udział 

w procesie defuzyfikacji. Dzięki temu model rozmyty jest bardziej wrażliwy na zmiany 

wartości zmiennych wejściowych niż w przypadku metody środka maksimum, 

pierwszego maksimum lub ostatniego maksimum, a wartość zmiennej wynikowej 

zmienia się płynnie (stopniowo) wraz ze zmianą wartości zmiennych wejściowych  

(Piegat, 2015). Obliczenie „ostrej” wartości wyjścia następuje wg wzoru 7.4 (Piegat, 

2015). 

 



 



Y

wyn

Y

wyn

dyy

dyyy

y
)(

)(
*





 (7.4) 

gdzie:  

*y  – wyjściowa wartość „ostra” konkluzji dla danej kombinacji parametru relacji 

partnerskich i miernika sukcesu przedsięwzięcia. 

Na podstawie „ostrej” wartości wyjściowej, wskazywana jest konkluzja, której 

wartość funkcji przynależności dla 
*yy   jest maksymalna. 

Dla każdego parametru relacji partnerskich otrzymuje się 4 konkluzje, po jednej 

w odniesieniu do każdego miernika sukcesu przedsięwzięcia. Ostatecznie wybierana 

jest najbardziej radykalna z 4 konkluzji, gdzie konkluzją najmniej radykalną jest 

konkluzja „zachowaj”, a najbardziej radykalną konkluzja „popraw natychmiast”. 

Konkluzje uzupełnione zostały w podrozdziale 7.7 o przykładowe działania, jakie 

można podjąć, aby poszczególne parametry poprawić. Ponadto dokonuje się wskazania 

parametru, który należy poprawić w pierwszej kolejności. Spośród parametrów relacji 

partnerskich, dla których uzyskano konkluzję „popraw natychmiast”, wybrany zostaje 

parametr, w przypadku którego waga wpływu (na miernik sukcesu przedsięwzięcia) 

prowadząca do uzyskania tej konkluzji jest największa. Można więc oczekiwać, że 

poprawa tego parametru w największym stopniu przełoży się na korzyści w odniesieniu 

do miernika sukcesu przedsięwzięcia określonego jako ważny lub bardzo ważny. 
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7.5 Przykład obliczeniowy dla modelu sterowania relacjami 

partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych 

Na przykładzie przedstawiono proces obliczeniowy prowadzący do wyznaczenia 

zalecenia w odniesieniu do parametru P10 szybkość reagowania na problemy 

projektowe, dotyczącego relacji zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem. 

Rozważanym w przykładzie miernikiem sukcesu przedsięwzięcia jest koszt realizacji 

przedsięwzięcia. Dane wejściowe dobrano w taki sposób, by przykład obliczeniowy 

nie był nadmiernie skomplikowany, natomiast prezentował cały proces obliczeniowy. 

Zmienne wejściowe 

 Ocena parametru relacji partnerskich: 2*

1 x  

 Waga wpływu parametru relacji partnerskich na miernik sukcesu 

przedsięwzięcia: 797,0*

2 x  (Tabela 6.2) 

 Waga miernika sukcesu przedsięwzięcia: bardzo ważny 5*

3 x  

Fuzyfikacja 

Na rysunkach 7.6, 7.7 i 7.8 przedstawiono proces fuzyfikacji dla „ostrych” 

wartości poszczególnych zmiennych wejściowych. 

 

Rys. 7.6 Proces fuzyfikacji dla oceny parametru relacji partnerskich 
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Rys. 7.7 Proces fuzyfikacji dla wagi wpływu parametru relacji partnerskich na miernik 

sukcesu przedsięwzięcia 

 

Rys. 7.8 Proces fuzyfikacji dla wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia 
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12 A  

Stopień przynależności wagi wpływu parametru relacji partnerskich na miernik sukcesu 

przedsięwzięcia do zbioru „duży” 594,0)797,0(
22 A  
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13 A  
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Stopień przynależności wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia do zbioru „średnio 

ważny” 0)5(
23 A  

Stopień przynależności wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia do zbioru „ważny” 

1)5(
33 A  

Inferencja 

Zaktywizowane zostaną następujące reguły: 

R1: If x1=słabo and x2=mały and x3=ważny then y=popraw 

R2: If x1=średnio and x2=mały and x3=ważny then y=popraw 

R10: If x1=słabo and x2=duży and x3=ważny then y=popraw natychmiast 

R11: If x1=średnio and x2=duży and x3=ważny then y=popraw 

Stopień spełnienia przesłanek każdej z reguł wynosi odpowiednio: 

         406,01,406,0,500,0min5,797,0,2min
311 3211  AAARh   

         333,01,406,0,333,0min5,797,0,2min
312 3212  AAARh   

         500,01,594,0,500,0min5,797,0,2min
321 32110  AAARh   

         333,01,594,0,333,0min5,797,0,2min
322 32111  AAARh   

Zmodyfikowane funkcje przynależności konkluzji poszczególnych reguł, 

zaprezentowano na rysunkach 7.9, 7.10, 7.11 i 7.12. 

    yy BB R 21
,406,0min*    

 

Rys. 7.9 Zmodyfikowana funkcja przynależności konkluzji dla reguły R1 
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    yy BB R 22
,333,0min*    

 

Rys. 7.10 Zmodyfikowana funkcja przynależności konkluzji dla reguły R2 

    yy BB R 310
,500,0min*    

 

Rys. 7.11 Zmodyfikowana funkcja przynależności konkluzji dla reguły R10 

    yy BB R 211
,333,0min*    

 

Rys. 7.12 Zmodyfikowana funkcja przynależności konkluzji dla reguły R11 
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Określenie wynikowej funkcji przynależności )(ywyn  poprzez agregację 

zmodyfikowanych funkcji przynależności  yB*  konkluzji poszczególnych reguł 

zaprezentowano na rysunku 7.13. 

 

Rys. 7.13 Wynikowa funkcja przynależności zmiennej wyjściowej 

Defuzyfikacja 

W celu wyznaczenia „ostrej” wartości zmiennej wyjściowej wykorzystywany 

jest wzór 7.4 (Piegat, 2015). 
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Określenie wartości funkcji przynależności poszczególnych konkluzji dla y=3,278: 

  0278,3
1

B  – wartość funkcji przynależności konkluzji „zachowaj” 

  861,0278,3
2

B  – wartość funkcji przynależności konkluzji „popraw” 

  139,0278,3
3

B  – wartość funkcji przynależności konkluzji „popraw natychmiast” 

Wynik: Popraw 

Analogicznie ustalana jest konkluzja dla rozważanego parametru relacji 

partnerskich i pozostałych mierników sukcesu przedsięwzięcia. Ostatecznie wybierana 

jest najbardziej radykalna z 4 konkluzji. 
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7.6 Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami 

partnerskimi na zmiany rodzajów funkcji przynależności 

zmiennych 

Jak zaznaczono w podrozdziale 7.2, w modelu sterowania relacjami 

partnerskimi, założono wielokątne funkcje przynależności zmiennych. Celowe wydaje 

się jednak zbadanie, w jakim stopniu rodzaj zastosowanych funkcji przynależności 

wpływa na otrzymane wartości zmiennej wyjściowej. W przypadku wysokiej 

wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany rodzajów funkcji 

przynależności zmiennych, zasadne będzie dokonanie głębszej analizy ich doboru, 

wykorzystując w tym celu np. metodę delficką. Natomiast przy niewielkiej wrażliwości, 

arbitralne przyjęcie funkcji wielokątnych można uznać za właściwe, mając na uwadze 

ich prostotę. 

Aby zbadać problem wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi 

na zmiany rodzajów funkcji przynależności zmiennych, zasymulowano w pakiecie 

Matlab jego działanie dla 1360 kombinacji wartości zmiennych wejściowych. Wartości 

zmiennej 1x  przyjęto od 1 do 5 co 0,25, zmiennej 2x  od 0 do 1,5 co 0,1 natomiast 

3x  od 1 do 5 co 1, gdyż jest to waga w skali pięciostopniowej. Dla każdej kombinacji 

wartości zmiennych wejściowych obliczono wartość zmiennej wyjściowej przy 

wykorzystaniu różnych rodzajów funkcji przynależności. Dla zmiennych 1x , 3x  i y 

rozważono zastosowanie następujących funkcji przynależności z pakietu Matlab: trimf 

(trójkątne), gaussmf (Gaussa), gbellmf (uogólnione dzwonowe), dsigmf (różnice funkcji 

sigmoidalnych), psigmf (iloczyny funkcji sigmoidalnych) oraz pimf (Π-kształtne). 

Dla zmiennej 2x  rozważono natomiast funkcje: trapmf (trapezowe), sigmf 

(sigmoidalne) i smf/zmf (S-kształtne i Z-kształtne). Parametry poszczególnych funkcji 

dobrano tak, aby kształt różnych rodzajów funkcji był jak najbardziej do siebie 

zbliżony. Kształt analizowanych funkcji przynależności dla zmiennej 1x  i 2x  

przedstawiono odpowiednio na rysunkach 7.14 i 7.15. 
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Rys. 7.14 Funkcje przynależności dla zmiennej wejściowej x1 (kolejno: trimf, gaussmf, 

gbellmf, dsigmf, psigmf, pimf) 

 

Rys. 7.15 Funkcje przynależności dla zmiennej wejściowej x2 (kolejno: trapmf, sigmf, 

smf/zmf). 

Z wartości zmiennej wyjściowej, otrzymanych dla tego samego zestawu 

wartości zmiennych wejściowych, lecz przy zastosowaniu różnych kombinacji funkcji 

przynależności obliczono wartość średnią, odchylenie standardowe i współczynnik 

zmienności V, który podobnie jak odchylenie standardowe jest miarą zmienności. 

W odróżnieniu od odchylenia standardowego, współczynnik zmienności jest jednak 

miarą względną. Pozwala zatem na porównywanie zróżnicowania w przypadku 
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wielkości różnego rzędu. Obliczany jest on jako iloraz odchylenia standardowego 

i średniej arytmetycznej w próbie i wyrażany jest w procentach (Kot, Jakubowski i 

Sokołowski, 2011). 

Z uwagi na dużą liczbę wyników (24480 wartości zmiennej wyjściowej) 

otrzymanych dla różnych wariantów funkcji przynależności, w tabeli 7.4 przedstawiono 

jedynie ich część wraz z określeniem wartości współczynnika zmienności. Wartość 

współczynnika zmienności dla wszystkich wartości zmiennych wejściowych 

przedstawiono na rysunku 7.16. Na rysunku 7.17 pokazano skumulowany udział liczby 

uzyskanych wyników współczynnika zmienności w łącznej liczbie wyników (1360), 

w zależności od wartości współczynnika zmienności. 

 

Rys. 7.16 Wartości współczynnika zmienności zmiennej wyjściowej modelu sterowania 

relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych, w zależności od wartości 

zmiennych wejściowych 
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Tabela 7.4 Wartości zmiennej wyjściowej modelu sterowania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych dla różnych zestawów wartości zmiennych wejściowych 

oraz różnych rodzajów funkcji przynależności (część wyników) 

ocena parametru relacji 

partnerskich 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

waga wpływu parametru 

relacji partnerskich na 

miernik sukcesu 

przedsięwzięcia 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

waga miernika sukcesu 

przedsięwzięcia 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

w
ar

to
ść

 z
m

ie
n

n
ej

 w
y

jś
ci

o
w

ej
 p

rz
y

 z
as

to
so

w
an

iu
 r

ó
żn

y
ch

 r
o
d

za
jó

w
 

fu
n

k
cj

i 
p
rz

y
n

al
eż

n
o

śc
i 

trimf&trapmf 1,732 2,655 2,841 2,949 3,071 1,711 2,655 2,955 3,026 3,068 

trimf&sigmf 1,718 2,655 2,875 2,949 3,069 1,711 2,655 2,976 3,051 3,068 

trimf&smf/zmf 1,711 2,655 2,896 2,958 3,068 1,711 2,655 2,991 3,069 3,068 

gaussmf&trapmf 1,749 2,582 2,813 2,946 3,047 1,711 2,582 2,950 2,990 3,042 

gaussmf&sigmf 1,733 2,582 2,851 2,946 3,045 1,711 2,582 2,977 3,025 3,042 

gaussmf&smf/zmf 1,722 2,582 2,877 2,946 3,044 1,711 2,582 2,996 3,050 3,042 

gbellmf&trapmf 1,821 2,518 2,807 2,948 3,038 1,752 2,518 2,951 2,977 3,032 

gbellmf&sigmf 1,803 2,518 2,846 2,948 3,036 1,742 2,518 2,979 3,014 3,031 

gbellmf&smf/zmf 1,791 2,518 2,873 2,948 3,035 1,742 2,518 2,998 3,040 3,031 

dsigmf&trapmf 1,758 2,559 2,814 2,943 3,047 1,718 2,559 2,949 2,989 3,042 

dsigmf&sigmf 1,742 2,559 2,851 2,943 3,045 1,718 2,559 2,976 3,023 3,042 

dsigmf&smf/zmf 1,731 2,559 2,877 2,943 3,044 1,718 2,559 2,996 3,048 3,042 

psigmf&trapmf 1,758 2,559 2,815 2,943 3,047 1,718 2,559 2,949 2,989 3,042 

psigmf&sigmf 1,743 2,559 2,852 2,943 3,045 1,718 2,559 2,976 3,023 3,042 

psigmf&smf/zmf 1,732 2,559 2,877 2,943 3,044 1,718 2,559 2,996 3,048 3,042 

pimf&trapmf 1,651 2,422 2,767 2,932 3,051 1,609 2,422 2,917 2,948 3,044 

pimf&sigmf 1,639 2,422 2,807 2,932 3,049 1,609 2,422 2,948 2,989 3,044 

pimf&smf/zmf 1,631 2,422 2,835 2,932 3,047 1,609 2,422 2,977 3,027 3,044 

średnia 1,731 2,549 2,843 2,944 3,049 1,702 2,549 2,970 3,018 3,045 

odchylenie standardowe 0,050 0,070 0,033 0,007 0,010 0,043 0,070 0,022 0,031 0,011 

współczynnik zmienności V 2,87% 2,76% 1,16% 0,22% 0,33% 2,54% 2,76% 0,74% 1,02% 0,36% 
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Rys. 7.17 Skumulowany udział liczby uzyskanych wyników współczynnika zmienności 

(zmiennej wyjściowej modelu sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych) w łącznej liczbie wyników, w zależności od poziomu współczynnika 

zmienności 

Wartości zmiennej wyjściowej uzyskane przy wykorzystaniu różnych funkcji 

przynależności są do siebie zbliżone. Średnia wartość współczynnika zmienności 

wynosi V=2,45%, natomiast wartość maksymalna V=7,57% została uzyskana 

w przypadku 26 analizowanych zestawów wartości zmiennych wejściowych, 

co stanowi 1,91% ze wszystkich 1360 analizowanych zestawów. Ponadto 

80% uzyskanych wartości współczynnika zmienności V jest mniejszych niż 3,34%, 

a 31,25% nie przekracza 1%. Największe zróżnicowanie otrzymanych wyników widać 

na rysunku 7.16 dla wartości zmiennych wejściowych 5,41 x  i 3x  od 2 do 5 oraz 

zbliżonych do 41 x , 2,02 x , 33 x  i 31 x , 2,02 x , 23 x . 

Przeprowadzona analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi 

na zmiany rodzajów funkcji przynależności zmiennych wykazała niewielkie 

zróżnicowanie wartości zmiennej wyjściowej, uzyskanych przy zastosowaniu 

w różnych rodzajów funkcji przynależności. Maksymalna wartość współczynnika 

zmienności wyniosła V=7,57%. Jak podają (Wasilewska, 2009) i (Wierzbiński, 2006) 

wartość w przedziale 0-20% wskazuje na słabe zróżnicowanie w próbie. Natomiast 
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w książce (Zeliaś, Pawełek i Wanat, 2002) autorzy podają, że jeśli wartość 

współczynnika zmienności V nie przekracza 10%, to zróżnicowanie w próbie jest 

statystycznie nieistotne. Uzyskane wyniki zawierają się w obu przytoczonych 

przedziałach wartości. Wartości zmiennej wyjściowej uzyskiwane przy zastosowaniu 

różnych rodzajów funkcji przynależności są zatem słabo zróżnicowane. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że rodzaj funkcji 

przynależności zmiennych wejściowych i wyjściowych wykorzystanych 

w opracowanym modelu sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych ma nieznaczny wpływ na uzyskiwaną wartość zmiennej wyjściowej, 

a tym samym na konkluzję. Jako że nieprecyzyjny charakter opisywanych zjawisk 

i wykorzystywanych zmiennych może mieć znacznie większy wpływ na uzyskiwane 

wyniki, należy uznać, że zastosowany mógłby zostać dowolny, zbliżony kształtem 

rodzaj funkcji przynależności. Przy doborze funkcji przynależności można zatem 

kierować się np. ich prostotą, dobierając tym samym wielokątne funkcje 

przynależności. 

7.7 Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić 

relacje partnerskie pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć 

budowlanych 

7.7.1 Metoda określenia przykładów działań, jakie można podjąć, aby poprawić 

relacje partnerskie pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych 

Wyjściowe zalecenia modelu sterowania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych wymagają uzupełnienia o przykładowe działania, 

jakie można podjąć w celu poprawy poszczególnych parametrów relacji partnerskich. 

Dzięki temu konkluzja końcowa zyska bardziej praktyczną formę i łatwiej będzie 

uzyskane zalecenia wprowadzić w życie. Działania te, prezentować będą konkretne 

przykłady dobrych praktyk pomagających w utrzymaniu relacji partnerskich pomiędzy 

uczestnikami przedsięwzięcia na wysokim poziomie. Dobre relacje z kolei, 

jak wykazano w niniejszej pracy, przekładają się na korzyści w procesie realizacji 

przedsięwzięcia, zarówno wymierne jak i niewymierne. 
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Przykładowe działania, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych w odniesieniu do poszczególnych 

parametrów określone zostały w pierwszej kolejności w oparciu o dokonany przegląd 

literatury przedmiotu. Uzupełnione one zostały poprzez analizę własną oraz wywiady 

przeprowadzone z pięcioma ekspertami (wybranymi specjalistami z co najmniej 

dziesięcioletnim doświadczeniem kierowniczym w realizacji przedsięwzięć 

budowlanych). W kolejnych podrozdziałach przedstawiono opracowane przykłady 

takich działań, odnoszące się do relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z odpowiednio: wykonawcami (podwykonawcami), projektantem, dostawcami oraz 

inwestorem. Przykłady te sformułowano w nawiązaniu do poszczególnych parametrów 

relacji partnerskich. 

Przygotowane działania stanowią przykłady i wskazówki do postępowania, które 

mogą być uzupełniane lub dostosowywane do konkretnego przedsięwzięcia 

budowlanego. Powinno się przy tym wziąć pod uwagę system realizacji danego 

przedsięwzięcia warunkujący, pomiędzy którymi uczestnikami przedsięwzięcia 

i w jakim stopniu rozwijane będą relacje. Należy także pamiętać, by podejmowane 

działania nie były sprzeczne z postanowieniami umownymi, a pozwalały uzyskać 

dodatkową wartość poprzez efekt synergiczny i współpracę dla osiągnięcia wspólnego 

celu. Celem tym dla każdego uczestnika przedsięwzięcia budowlanego powinno być 

zakończenie przedsięwzięcia wspólnym sukcesem. 

7.7.2 Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) 

Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) sformułowano 

w nawiązaniu do parametrów relacji partnerskich opisanych w podrozdziale 4.3.1. 

 P1 Udział w organizacji budowy 

Częstsze konsultowanie z wykonawcami (podwykonawcami) organizacji terenu 

budowy i procesu budowlanego (Eom, Kim i Jang, 2015). Uwzględnianie opinii 

dotyczących np. liczby urządzeń i obiektów na terenie budowy i ich rozmieszczenia, 

ustalenia kolejności wykonywanych robót w przypadku rozwiązań nietypowych, 
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sposobu transportu materiałów lub konieczności zmiany organizacji terenu budowy, 

wynikającej z nieprzewidzianych wcześniej sytuacji. 

 P2 Dzielenie się zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) 

Podkreślanie, że wspólnym celem uczestników przedsięwzięcia jest zakończenie 

go sukcesem (Radziszewska-Zielina, 2011). Użyczanie sobie zasobów przez 

zarządzającego przedsięwzięciem i wykonawców w przypadku nieprzewidzianych 

sytuacji np. awarii sprzętu, zagrożenia dotrzymania terminu. Użyczenie pracowników 

obejmować może wykonanie drobnych prac pomocniczych, nie ujmowanych 

w robotach dodatkowych jak np. postawienie ogrodzenia przewróconego przez wiatr, 

pomoc w transporcie materiału lub sprzętu czy zabezpieczenie wykonywanych robót 

przed warunkami atmosferycznymi. 

 P3 Dzielenie się zasobami niematerialnymi (wiedza, informacje) 

Przekazywanie wiedzy i informacji na temat stosowanych technologii, 

możliwych do wystąpienia trudności i sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami 

(Radziszewska‐Zielina, 2010b). W przypadku wystąpienia wątpliwości w tym obszarze 

u którejś ze stron, kierowanie zapytań do innych uczestników przedsięwzięcia. 

Wskazywanie, że wymiana informacji stanowi krytyczny czynnik sukcesu dla relacji 

partnerskich (Cheng, Li i Love, 2000). 

 P4 Skuteczna komunikacja 

Wprowadzenie nowych form komunikacji pisemnej i ustnej oraz zadbanie 

o dostateczną częstość kontaktów (Cheung, Yiu i Lam, 2013), (Eom, Kim i Jang, 2015). 

Zwrócenie uwagi na czytelność i zrozumiałość komunikatów. Zwrócenie uwagi 

na rzeczowość komunikatów. Organizowanie spotkań koordynacyjnych. Kładzenie 

silnego nacisku na bezpośredni kontakt (Bresnen i Marshall, 2000a). Organizowanie 

warsztatów wspomagających budowanie zespołu. Organizowanie spotkań 

integracyjnych pomagających rozwijać komunikację interpersonalną i zaufanie 

(Bresnen i Marshall, 2000a), (Bayliss, Cheung, Suen i Wong, 2004). Używanie 

powszechnego i łagodnego języka (Chan, Chan i Ho, 2003a). Opieranie komunikacji 

na szczerości i otwartości (Cheung, Yiu i Lam, 2013), (Eom, Kim i Jang, 2015). 

Stosowanie metod komunikacji odpowiednich do charakteru komunikatu (np. e-mail 

jest najszybszym sposobem wysyłania wiadomości, ale w przypadku złożonych 
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komunikatów rozmowa twarzą w twarz jest z reguły właściwsza) (Cheung, Yiu i Lam, 

2013). 

 P5 Przestrzeganie ustalonych standardów i reguł zachowania 

Omówienie i uzgodnienie reguł postępowania w określonych sytuacjach 

(DeVilbiss i Leonard, 2000). Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących zasad. 

Zadbanie o to, by wszystkim pracownikom (także nowo zatrudnionym) były znane 

ustalenia związane np. ze sposobem wejścia na teren budowy, przepustkami, godzinami 

pracy i przerw oraz przestrzeganiem przepisów BHP dotyczących posiadania okularów 

ochronnych, kamizelek odblaskowych i kasków. Bieżące kontrolowanie przestrzegania 

ustalonych zasad. 

 P6 Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Dopilnowanie, by w przypadku należytego wykonania robót, zapłata była 

dokonywana w ustalonym terminie i wysokości. Zadbanie o wystarczające środki 

finansowe na pokrycie wypłat za wykonaną pracę. Planowanie wydatków 

z wyprzedzeniem. 

 P7 Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

Szanowanie pracy innych uczestników przedsięwzięcia i dbanie 

o to, by jej nie zniszczyć (np. uszkodzenie świeżo wykonanych wylewek, tynków, 

posadzek, stolarki). Szanowanie innych osób – ich praw, przywilejów, własności i życia 

prywatnego (DeVilbiss i Leonard, 2000). Dbałość o jakość wykonywanych robót. 

Dbałość o wykonywanie robót w zaplanowanym realistycznie czasie. Zwrócenie uwagi 

na właściwie zaplanowaną kolejność robót, komunikację pomiędzy uczestnikami 

przedsięwzięcia oraz wykonanie należytych zabezpieczeń. Systematyczne podejście 

do rozwiązywania problemów (Bennett i Jayes, 1998), (Ng, Rose, Mak i Chen, 2002). 

Kładzenie nacisku na poszukiwanie rozwiązań, a nie winnych (Bennett i Jayes, 1998). 

Kierowanie się zasadą równości praw pomiędzy stronami (Bennett i Jayes, 1998). 

Zrozumienie motywacji drugiej strony (Gransberg, Dillon, Reynolds i Boyd, 1999). 

Uczciwa wymiana złych wiadomości w czasie, który umożliwia wspólne działanie 

w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków zaistniałego problemu (Gransberg, 

Dillon, Reynolds i Boyd, 1999). Dążenie do rozwiązywania sporów na najniższym 
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możliwym szczeblu, bez konieczności mediacji lub wchodzenia na drogę prawną 

(Beach, Webster i Campbell, 2005), (Chan, Chan i Ho, 2003a). 

 P8 Elastyczne podejście do zmian 

Rzeczowe prezentowanie uzasadnienia wprowadzanych zmian oraz dokładne 

przedstawienie ich zakresu. Poświęcanie większej ilości czasu na planowanie, 

aby zminimalizować liczbę wprowadzanych zmian. Przedstawianie konieczności 

wprowadzania zmian technologicznych na tyle wcześnie, by wykonawcy mogli się 

do nich przygotować. Unikanie wprowadzania zmian w przypadku, gdy zostały 

już poczynione przygotowania do realizacji robót pierwotnie założonych np. zakup 

materiału. 

7.7.3 Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem 

Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem sformułowano w nawiązaniu 

do parametrów relacji partnerskich opisanych w podrozdziale 4.3.2. 

 P9 Szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

Rzeczowe uzasadnianie proponowanych zmian materiałowych, konstrukcyjnych 

i architektonicznych. Propozycje tych zmian mogą wynikać z: małej dostępności 

danego materiału, chęci obniżenia kosztu lub ułatwienia wykonania danych robót. 

Możliwa jest sytuacja, w której to zarządzający przedsięwzięciem, mając większą 

wiedzę praktyczną, będzie w stanie wskazać rozwiązania lepiej sprawdzające się 

w danych warunkach. 

 P10 Szybkość reagowania na problemy projektowe 

Skoncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów, a nie szukaniu winnych 

(Bennett i Jayes, 1998). Rzeczowe i dokładne przedstawianie zaistniałych problemów. 

Współpraca w poszukiwaniu rozwiązań zaistniałych problemów. 
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 P11 Dostosowanie rozwiązań projektowych/ technologicznych (robót 

dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy 

Przedstawianie korzyści płynących z zastosowania proponowanych rozwiązań. 

Zwracanie uwagi projektanta na zasoby, jakimi dysponuje zarządzający 

przedsięwzięciem i wykonawcy oraz ich doświadczenie w stosowaniu danej 

technologii. 

7.7.4 Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami 

Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami sformułowano w nawiązaniu 

do parametrów relacji partnerskich opisanych w podrozdziale 4.3.3. 

 P12 Zapewnienie jakości materiałów i sprzętu 

Wskazywanie na możliwość rozwijania długoterminowej współpracy 

z dostawcami, jeśli jakość materiałów i sprzętu będzie zadowalająca. Podkreślanie, 

że wysoka awaryjność sprzętu budowlanego może być przyczyną przestojów w pracy 

i powodować opóźnienia (np. awaria żurawia). Podobnie opóźnienia mogą wynikać 

z dostarczenia materiału niespełniającego założonych wymagań, który wymagał będzie 

reklamowania i konieczne będzie oczekiwanie na inną dostawę, co może rzutować na 

sukcesie przedsięwzięcia. Monitorowanie i egzekwowanie wymaganej jakości 

materiałów i sprzętu. 

 P13 Terminowość dostaw 

Wskazywanie na możliwość rozwijania długoterminowej współpracy 

z dostawcami, jeśli terminowość dostaw będzie zadowalająca. Podkreślanie, 

że opóźnione dostawy mogą powodować przestoje i przekładać się na opóźnienia 

w realizacji robót (np. dostawy mieszanki betonowej powinny zapewnić ciągłość 

betonowania, a nawet niewielkie opóźnienia mogą skutkować wstrzymaniem 

betonowania z powodu wiązania mieszanki podczas transportu). Podkreślenie, 

że terminowa realizacja robót jest kluczowa dla sukcesu przedsięwzięcia 

(Radziszewska-Zielina, 2010a). Bieżące monitorowanie terminowości dostaw. 
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 P14 Bieżące wsparcie techniczne 

Wskazywanie na możliwość rozwijania długoterminowej współpracy 

z dostawcami zapewniającymi zadowalające wsparcie techniczne. Kierowanie zapytań 

i próśb o doradztwo do dostawców, gdyż dostawcy, znając dobrze swoje materiały, są 

w stanie doradzić, który z nich najlepiej sprawdzi się w konkretnych warunkach. 

Przedstawianie swoich oczekiwań co do wsparcia technicznego (Radziszewska‐Zielina, 

2010b). 

7.7.5 Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

Przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem sformułowano w nawiązaniu 

do parametrów relacji partnerskich opisanych w podrozdziale 4.3.4. 

 P15 Wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu terenu budowy 

Włączenie inwestora do planowania zagospodarowania terenu budowy. 

Wskazywanie inwestorowi, że poprzez np. udostępnienie pomieszczeń w budynkach 

istniejących na pomieszczenia socjalne lub magazyny sprzętu, umożliwienie 

korzystania ze źródeł wody i energii, udostępnienie miejsc parkingowych itp. możliwe 

będzie obniżenie całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia. 

 P16 Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Egzekwowanie terminów i wysokości wypłat wynagrodzeń w przypadku 

należytego wykonania robót. Podkreślanie, że udana współpraca przynosi obopólne 

korzyści i będzie mogła być kontynuowana w przyszłości. 

 P17 Dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach 

Bieżący kontakt z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wcześniejsze 

informowanie o planowanych odbiorach robót. Zwracanie większej uwagi 

na jakościowe i terminowe przygotowanie wykonywanych robót do odbioru przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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 P18 Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

Szanowanie innych osób – ich praw, przywilejów, własności i życia prywatnego 

(DeVilbiss i Leonard, 2000). Dbałość o jakość wykonywanych robót. Dbałość 

o wykonywanie robót w zaplanowanym realistycznie czasie. Systematyczne podejście 

do rozwiązywania problemów (Bennett i Jayes, 1998), (Ng, Rose, Mak i Chen, 2002). 

Kładzenie nacisku na poszukiwanie rozwiązań, a nie winnych (Bennett i Jayes, 1998). 

Kierowanie się zasadą równości praw pomiędzy stronami (Bennett i Jayes, 1998). 

Zrozumienie motywacji drugiej strony (Gransberg, Dillon, Reynolds i Boyd, 1999). 

Uczciwa wymiana złych wiadomości w odpowiednim czasie, który umożliwia wspólne 

działanie w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków zaistniałego problemu 

(Gransberg, Dillon, Reynolds i Boyd, 1999). Dążenie do rozwiązywania sporów 

na najniższym możliwym szczeblu, bez konieczności mediacji lub wchodzenia na drogę 

prawną (Beach, Webster i Campbell, 2005), (Chan, Chan i Ho, 2003a). 
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8 KOMPUTEROWA IMPLEMENTACJA SYSTEMU 

STEROWANIA I OCENY RELACJI PARTNERSKICH 

W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH 

8.1 Przedstawienie procesu programowania systemu 

sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych 

Opracowany system sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych został przez autora samodzielnie zaimplementowany do postaci programu 

komputerowego. Wykorzystano w tym celu pakiet Matlab w wersji R2015a, 

a szczególnie przybornik Fuzzy Logic Toolbox, który przeznaczony jest do analizy, 

projektowania i symulacji systemów opartych na logice rozmytej (Fuzzy Logic Toolbox 

Documentation, 2018). 

Przedstawiona w rozdziale 5 metoda oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych została zastosowana w module oceny opracowanego 

systemu. Przy użyciu przybornika Fuzzy Logic Toolbox wykonano moduł sterowania 

relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych, będący komputerową 

implementacją zaprezentowanego w rozdziale 7 modelu sterowania relacjami 

partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych. Na rysunku 8.1 przedstawiono 

schemat tego modułu wykonany przy pomocy przybornika Fuzzy Logic Toolbox. 
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Rys. 8.1 Schemat modułu sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych 

Na rysunkach 8.2, 8.3, 8.4 zaprezentowano powierzchnie obrazujące wartości 

zmiennej wyjściowej modułu sterowania przy różnych kombinacjach wartości 

zmiennych wejściowych, uzyskane przy użyciu przybornika Fuzzy Logic Toolbox. 

Można zaobserwować, że wartości zmiennej wyjściowej rosną wraz ze wzrostem wagi 

wpływu parametru relacji partnerskich na miernik sukcesu przedsięwzięcia, oraz 

wzrostem wagi miernika sukcesu przedsięwzięcia, a także wraz ze spadkiem oceny 

parametru relacji partnerskich. Wynika to bezpośrednio z przyjętej bazy reguł. 

Warto zaznaczyć, że „ostra” wartość zmiennej wyjściowej modułu sterowania 

obliczana jest w pakiecie Matlab nie na podstawie wynikowej funkcji przynależności 

określonej w sposób ciągły, lecz dyskretny – na podstawie wartości, jakie przyjmuje 

wynikowa funkcja przynależności w określonej liczbie punktów. Domyślna liczba 

analizowanych punktów zbioru rozmytego zmiennej wyjściowej, zastosowana również 

w systemie będącym przedmiotem niniejszej pracy, wynosi 101. Ograniczenie liczby 

analizowanych punktów przekłada się na mniejsze wykorzystania pamięci komputera 

przez moduł sterowania. Może to jednak powodować pewne rozbieżności pomiędzy 

dokładnym wynikiem a wartością wyznaczoną przy pomocy pakietu Matlab (Option set 

for evalfis function - MATLAB, 2018). Przykładowo w podrozdziale 7.5 obliczona 
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dokładna wartość „ostra” zmiennej wyjściowej wyniosła y*=3,278, podczas gdy wynik 

uzyskany przy użyciu pakietu Matlab to y*=3.289. 

 

Rys. 8.2 Wartości zmiennej wyjściowej modułu sterowania dla wagi wpływu parametru 

relacji partnerskich na miernik sukcesu przedsięwzięcia równej 0,5 

 

Rys. 8.3 Wartości zmiennej wyjściowej modułu sterowania dla wagi wpływu parametru 

relacji partnerskich na miernik sukcesu przedsięwzięcia równej 0,75 
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Rys. 8.4 Wartości zmiennej wyjściowej modułu sterowania dla wagi wpływu parametru 

relacji partnerskich na miernik sukcesu przedsięwzięcia równej 1 

Wykonano graficzny interfejs użytkownika (ang. graphical user interface 

(GUI)), który przedstawiono na rysunku 8.5. Zawiera on pola do wprowadzania danych, 

wyświetlania wyników, wyboru opcji oraz przyciski wywołujące poszczególne 

operacje. Elementy interfejsu zostały zgrupowane na panelach ocen parametrów relacji 

partnerskich, wag mierników sukcesu przedsięwzięcia, wpływu parametrów relacji 

partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia, wyników, zakresu analizowanych 

danych oraz wykresów ocen parametrów relacji partnerskich. Z uwagi na dużą liczbę 

elementów interfejsu, opisy poszczególnych składników oceny parametrów 

wyświetlane są po wskazaniu kursorem danego pola. 
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Napisano kod programu wykonujący obliczenia systemu sterowania i oceny 

relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych i łączący je z interfejsem 

graficznym. Z uwagi na dużą liczbę wierszy kodu (3803 wiersze), w pracy 

(załącznik D) przedstawiono jedynie jego główny fragment dotyczący wyznaczenia 

ocen i zaleceń do sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych. 

Napisany kod oraz graficzny interfejs posłużyły do wykonania samodzielnego 

programu w postaci pliku wykonywalnego EXE. Operator wprowadza w odpowiednie 

pola dane dotyczące ocen parametrów relacji partnerskich oraz wag mierników sukcesu 

przedsięwzięcia. Po naciśnięciu przycisku „Oblicz” wyznaczane są oceny relacji 

partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami oraz 

całościowa ocena relacji partnerskich w przedsięwzięciu budowlanym, a także „ostre” 

wartości zmiennej wyjściowej modułu sterowania i odpowiadające im zalecenia 

w odniesieniu do poszczególnych parametrów relacji partnerskich. Ponadto wyznaczany 

jest parametr do poprawy w pierwszej kolejności. 

Opracowanemu programowi nadano nazwę „B-rel”, co stanowi połączenie 

pierwszych liter wyrazów „budownictwo” i „relacje”. Wykonano również projekt 

logotypu przedstawiony na rysunku 8.6. 

 

Rys. 8.6 Logotyp systemu sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych 
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8.2 Moduł uczący 

Mając na względzie unikalny charakter konkretnego przedsięwzięcia 

budowlanego, zaproponowano, aby na podstawie danych zbieranych już w trakcie jego 

trwania, umożliwić aktualizowanie wag wpływu poszczególnych parametrów relacji 

partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia. W tym celu oprócz ocen parametrów 

relacji partnerskich i wag mierników sukcesu przedsięwzięcia, operator określałby 

również wpływ parametrów na te mierniki, podobnie jak miało to miejsce podczas 

badań opisanych w podrozdziale 6.2. Pozwoli to poszerzać zbiór danych, zebranych 

podczas badań przedstawionych w pracy, o informacje z danego przedsięwzięcia. 

Wykonanie, opisanej w podrozdziale 6.2, analizy korelacji i regresji na stale 

zwiększającym się zbiorze danych prowadziło będzie do modyfikacji wag wpływu 

parametrów relacji partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia, a co za tym idzie 

do modyfikacji stopni przynależności do poszczególnych zbiorów rozmytych ujętych 

w regułach modułu sterowania. Dzięki temu możliwe będzie „uczenie się” systemu 

i jego dostosowanie do konkretnego przedsięwzięcia, w którym wpływ poszczególnych 

parametrów relacji partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia może nieco 

odbiegać od wpływu określonego na podstawie przeprowadzonych przez autora badań. 

Operator będzie miał możliwość dokonania wyboru, czy wprowadzi dodatkowe dane, 

czy skorzysta z podstawowego zakresu danych zebranych podczas badań 

przedstawionych w pracy. 

Aby korzystać z modułu uczącego, operator po określeniu ocen parametrów 

relacji partnerskich oraz ich wpływu na mierniki sukcesu przedsięwzięcia eksportuje 

wprowadzone dane do, powiązanego z programem, arkusza kalkulacyjnego, 

stanowiącego bazę danych. Dokonywane jest to poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz 

oceny i wpływy”. Eksport potwierdzony jest wyświetleniem komunikatu „Zapisano 

dane”. W arkuszu kalkulacyjnym wykonywane są obliczenia pozwalające wyznaczyć 

wagi wpływu parametrów relacji partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia, 

uwzględniając przy tym wyeksportowane dane. Chcąc skorzystać z tych 

zaktualizowanych wag, operator na panelu „Zakres danych” zaznacza opcję 

„Rozszerzony”. Wtedy, podczas wykonywania obliczeń, program będzie importował 

z arkusza kalkulacyjnego zaktualizowane wagi wpływu parametrów relacji partnerskich 
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na mierniki sukcesu przedsięwzięcia. Wybranie rozszerzonego zakresu danych 

powodować może wydłużenie procesu obliczeniowego programu. 

Aby uwidocznić efekty działania systemu i umożliwić śledzenie zmian ocen 

poszczególnych parametrów relacji partnerskich, umożliwiono prezentację zapisanych 

ocen parametrów na wykresie. Funkcję rysowania wykresów umieszczono na panelu 

„Wykresy ocen parametrów”. Po wybraniu parametru i naciśnięciu przycisku „Rysuj” 

wyświetlany jest wykres kolejnych ocen parametru jak na rysunku 8.7. 

 

Rys. 8.7 Przykładowy wykres kolejnych ocen parametru relacji partnerskich 

8.3 Moduł objaśniający 

Uzupełnienie opracowanego systemu stanowi moduł objaśniający. Pozwala 

on na przedstawienie operatorowi w czytelnej formie, całej ścieżki wnioskowania 

prowadzącej do uzyskania danej konkluzji. Moduł objaśniający prezentuje stopnie 

przynależności zmiennych wejściowych modułu sterowania do poszczególnych zbiorów 

rozmytych w regułach, zmodyfikowane funkcje przynależności konkluzji 
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poszczególnych reguł, wynikową funkcję przynależności oraz „ostrą” wartość zmiennej 

wyjściowej. Do jego utworzenia wykorzystano narzędzie „Rule Viewer” z przybornika 

Fuzzy Logic Toolbox, które pozwala przedstawić cały proces wnioskowania rozmytego 

(Open Rule Viewer - MATLAB ruleview, 2018). Uruchomienie modułu objaśniającego 

następuje po naciśnięciu przycisku „Moduł objaśniający”. Wartości zmiennych 

wejściowych określane są poprzez odpowiednie ustawienie pionowych linii 

na wykresach lub wpisanie wartości zmiennych w polu „Zmienne wejściowe”. 

Na rysunku 8.8 przedstawiono działanie modułu objaśniającego na przykładzie 

zaprezentowanym w podrozdziale 7.5. 

 

Rys. 8.8 Działanie modułu objaśniającego 

8.4 Instalacja 

Aby uruchomić program B-rel na komputerze, na którym nie jest zainstalowany 

pakiet Matlab, konieczne jest zainstalowanie środowiska wykonawczego Matlab 

(Matlab Runtime) w wersji 8.5. Jest to samodzielny zestaw bibliotek, który umożliwia 

wykonywanie skompilowanych programów Matlab na komputerach, na których 
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nie zainstalowano tego pakietu (MATLAB Runtime, 2018). Instalator „Matlab 

Runtime” znajduje się na dołączonej do pracy płycie z programem B-rel. Można 

go również pobrać ze strony internetowej producenta. Działanie modułu uczącego 

programu B-rel wymaga zainstalowania także arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.  

Aby uruchomić program B-rel należy: 

 zainstalować "Matlab Runtime", uruchamiając plik MCRInstaller.exe, 

 skopiować folder B_rel\for_redistribution_files_only na swój komputer, 

 uruchomić ze skopiowanego folderu plik B_rel.exe. 

Można również uruchomić instalator MyAppInstaller_web.exe z folderu 

B_rel\for_redistribution, który pozwoli pobrać z Internetu "Matlab Runtime" (rozmiar 

pliku to prawie 700MB) oraz zainstaluje program B_rel.exe na komputerze. 

Należy zaznaczyć, że mogą wystąpić przypadki blokowania działania programu 

przez oprogramowanie antywirusowe. 
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9 WERYFIKACJA I WYKORZYSTANIE PRAKTYCZNE 

SYSTEMU 

9.1 Weryfikacja 

Przeprowadzono wieloaspektową weryfikację opracowanego systemu 

sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych (Landry, 

Malouin i Oral, 1983), (Bouyssou, Marchant, Pirlot, Tsoukiàs i Vincke, 2006), 

(Michnik, 2013). 

Wykonano weryfikację konceptualną, której zadaniem było sprawdzenie, 

czy stosowane w systemie pojęcia są zrozumiałe (Michnik, 2013). Miało to miejsce już 

podczas przeprowadzania badań ankietowych. Sformułowanie pojęć w systemie jest 

z kolei zgodne z tym, występującym w kwestionariuszu ankiety. Stosowane pojęcia 

były zrozumiałe dla uczestników badania, zatem uznaje się, że weryfikacja 

konceptualna przebiegła pozytywnie. 

Weryfikacja logiczna dotyczy sprawdzenia, czy zastosowane w systemie metody 

i narzędzia są logicznie spójne, a ich użycie sensowne z punktu widzenia teorii pomiaru 

(Michnik, 2013). Autor opisując poszczególne etapy opracowywania systemu, 

przedstawił uzasadnienie stosowania poszczególnych metod i narzędzi, a ich dobór 

i rozwinięcie odpowiada przedstawionym w pracy celom oraz wymogowi spójności. 

W pracy przedstawiono również analizy dotyczące oceny wiarygodności uzyskanych 

wyników oraz poziomu istotności (podrozdziały 5.2.3, 5.3, 5.5, 6.3). 

Weryfikacja eksperymentalna obejmuje przetestowanie systemu na próbnych 

danych, tak aby sprawdzić, czy prowadzi on do spodziewanych wyników oraz czy jest 

wrażliwy na zmiany wartości zmiennych wejściowych (Michnik, 2013). Porównując 

kształty powierzchni obrazujących wartości zmiennej wyjściowej dla różnych 

kombinacji zmiennych wejściowych przedstawione rysunkach 8.2, 8.3, 8.4 

ze schematem bazy reguł przedstawionym w tabelach 7.2 i 7.3, można zauważyć 

wyraźną analogię (wraz ze wzrostem wartości zmiennej wyjściowej zmianie ulega 

konkluzja od „zachowaj” do „popraw natychmiast”). Opracowany system dobrze 

odzwierciedla zatem założenia i daje spodziewane wyniki. Można zaobserwować 
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również, że w tam gdzie założono w schemacie bazy reguł zmianę konkluzji, wartości 

zmiennej wyjściowej zmieniają się stopniowo wraz ze zmianą wartości zmiennych 

wejściowych, co jest pożądane. Z kolei tam gdzie założono stałą konkluzję (np. dobrej 

ocenie parametru relacji partnerskich odpowiada konkluzja „Zachowaj” bez względu 

na pozostałe zmienne wejściowe) zmiany wartości zmiennej wyjściowej są minimalne 

i nie przekładają się na zmianę konkluzji. Wrażliwość systemu na zmiany wejść 

odpowiada więc przyjętym założeniom dotyczącym bazy reguł. 

Weryfikacja operacyjna polega z kolei na przetestowaniu działania systemu 

w rzeczywistym przedsięwzięciu budowlanym. Pozwala to zaobserwować jego 

zachowanie w sytuacjach nieprzewidywalnych (Michnik, 2013). Działanie systemu 

przetestowano na przykładzie przedsięwzięcia dotyczącego budowy osiedla domów 

mieszkalnych, wielorodzinnych z lokalami użytkowymi i garażami podziemnymi, wraz 

z infrastrukturą drogową i techniczną. Wartość netto przedsięwzięcia to około 

32 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane było w systemie generalnego wykonawstwa. 

Opracowany system w postaci programu „B-rel” został udostępniony generalnemu 

wykonawcy. Operator testujący działanie systemu pełnił funkcję kierownika robót. 

Na rysunku 9.1 przedstawiono wyniki działania systemu uzyskane w przypadku 

pierwszej z dokonywanych ocen. Operator uznał wszystkie mierniki sukcesu 

przedsięwzięcia za bardzo ważne. W przypadku siedmiu parametrów relacji 

partnerskich uzyskano zalecenia „popraw”, zaś w przypadku jedenastu „zachowaj”. 

Żaden z parametrów nie uzyskał zalecenia „popraw natychmiast”. Rysunek 9.2 

przedstawia wyniki dla tego samego zestawu danych, jednak w przypadku skorzystania 

z modułu uczącego. Oceny i wpływy zostały wyeksportowane do arkusza 

kalkulacyjnego i wybrano rozszerzony zakres danych. Można zauważyć zmiany 

wartości zmiennej wyjściowej modułu sterowania w przypadku parametrów P3, P8, 

P10, P11, P15, P17 i P18. Niewielka ilość dodatkowych danych nie przełożyła się 

jednak na zmianę konkluzji. 
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Oceny poszczególnych parametrów relacji partnerskich z trzech kolejnych 

miesięcy przedstawiono w formie graficznej na rysunku 9.3. Tabela 9.1 zawiera z kolei 

zestawienie ocen relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami oraz całościowych ocen relacji partnerskich z tych trzech miesięcy. 

Można zaobserwować, że relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami uległy w tym czasie poprawie lub utrzymały się na stałym 

wysokim poziomie. 

  

Rys. 9.3 Oceny parametrów relacji partnerskich z trzech kolejnych miesięcy 

(o1, o2,… o3 – oceny kolejnych parametrów relacji partnerskich, numery parametrów 

wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Tabela 9.1 Oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami oraz całościowe oceny relacji partnerskich z trzech kolejnych miesięcy 

Relacje partnerskie 

zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami 

Ocena relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami Ro  

Całościowa ocena relacji 

partnerskich 
co  

miesiąc 1 miesiąc 2 miesiąc 3 miesiąc 1 miesiąc 2 miesiąc 3 

R1 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z 

wykonawcami 

(podwykonawcami) 

3,740 4,156 4,144 

4,357 4,506 4,638 

R2 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z projektantem 

5,000 5,000 5,000 

R3 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z dostawcami 

3,116 3,316 4,312 

R4 Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem 

z inwestorem 

4,305 4,469 4,592 

Na rysunkach 9.4 – 9.7 przedstawiono natomiast to, jak oceniany przez 

operatora był wpływ poszczególnych parametrów relacji partnerskich na czas, koszt, 

jakość i bezpieczeństwo analizowanego przedsięwzięcia. Ocena wpływu była 
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dokonywana w skali pięciostopniowej składającej się z następujących ocen: 1 duży 

negatywny, 2 mały negatywny, 3 nie miał wpływu, 4 mały pozytywny, 5 duży 

pozytywny, tak jak w badaniach opisanych w podrozdziale 6.2. Można zauważyć, 

że wysokim ocenom poszczególnych parametrów odpowiada pozytywny wpływ tych 

parametrów na analizowane mierniki sukcesu przedsięwzięcia. W przypadku niższych 

ocen parametrów, ich wpływ na mierniki sukcesu przedsięwzięcia określany był jako 

mniej pozytywny, a nawet negatywny. Zależność ta jest mniej wyraźna w przypadku 

wpływu parametrów relacji partnerskich na jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia. Parametry takie jak: P9 szybkość odpowiedzi na propozycje zmian 

projektowych i P10 szybkość reagowania na problemy projektowe odnoszące się 

do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem oraz P16 dotrzymywanie 

ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości odnoszący się do relacji 

zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, były wysoko oceniane, jednak 

wskazywano, że nie miały one wpływu na jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia. Wyniki te są zgodne z wynikami badań przedstawionymi w 

podrozdziale 6.3, wskazującymi na to, że rozwijanie relacji partnerskich w 

przedsięwzięciach budowlanym ma zdecydowanie większy, pozytywny wpływ na czas i 

koszt, niż na jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć. 

 

Rys. 9.4 Oceny wpływu parametrów relacji partnerskich na czas realizacji przedsięwzięcia 

z trzech kolejnych miesięcy (P1, P2,… P18 – parametry relacji partnerskich wg oznaczeń 

na rysunku 4.1) 
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Rys. 9.5 Oceny wpływu parametrów relacji partnerskich na koszt realizacji 

przedsięwzięcia z trzech kolejnych miesięcy (P1, P2,… P18 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

 

Rys. 9.6 Oceny wpływu parametrów relacji partnerskich na jakość realizacji 

przedsięwzięcia z trzech kolejnych miesięcy (P1, P2,… P18 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

 

Rys. 9.7 Oceny wpływu parametrów relacji partnerskich na bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia z trzech kolejnych miesięcy (P1, P2,… P18 – parametry relacji 

partnerskich wg oznaczeń na rysunku 4.1) 

Weryfikacja operacyjna nie wykazała żadnego niepożądanego działania systemu 

podczas testowania jego różnych opcji w sytuacjach nieprzewidywalnych. Wymiana 

danych pomiędzy programem a bazą danych modułu uczącego również przebiegała 
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prawidłowo. Należy jednak zwrócić uwagę, że korzystanie z rozszerzonego zakresu 

danych wydłuża proces obliczeniowy o czas potrzebny na import danych z bazy. 

Operator ocenił testowany system jako przydatny w kontekście rozwijania relacji 

partnerskich, wskazując na praktyczny aspekt uzupełnienia wyników liczbowych 

zaleceniami słownymi w odniesieniu do poszczególnych parametrów relacji 

partnerskich. 

9.2 Możliwość praktycznego wykorzystania wyników pracy 

Zaprezentowany system sterowania i oceny relacji partnerskich posiada znaczną 

wartość praktyczną. Podejście praktyczne do zarządzania relacjami stanowiło bowiem 

przyczynę skoncentrowania się w pracy na korzyściach płynących z rozwijania relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. Korzyści w odniesieniu do czasu, 

kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięcia, czyli mierników sukcesu 

przedsięwzięcia, stanowią przedmiot zainteresowania zarządzającego 

przedsięwzięciem, do którego adresowany jest opracowany system. Dzięki temu 

podejściu, będzie on mógł skoncentrować się na tych parametrach relacji partnerskich, 

które przynoszą korzyści w największym wymiarze.  

Jak wskazują przytoczone w podrozdziale 2.3 przykłady, partnerstwo jest 

stosowane zarówno w przedsięwzięciach prywatnych, jak i publicznych. W przypadku 

tych drugich, ze względu na regulacje prawne mające na celu zapobieganie korupcji, 

partnerstwo strategiczne nie ma możliwości zaistnienia. Z powodzeniem jest jednak 

realizowana współpraca w ramach pojedynczych przedsięwzięć. Zatem opracowany 

system przeznaczony do wspomagania zarządzania relacjami partnerskimi w 

przedsięwzięciach budowlanych będzie mógł być z powodzeniem stosowany, zarówno 

w przedsięwzięciach publicznych, jak i prywatnych. 

Wykorzystywany może być on także w przypadku różnych systemów realizacji 

przedsięwzięć budowlanych, gdyż dotyczy sterowania relacjami partnerskimi na etapie 

realizacji przedsięwzięć. Podczas fazy przygotowania inwestycji partnerstwo również 

może zaistnieć, jednak ze względu na różnorodność systemów realizacji przedsięwzięć, 

obejmować może różne podmioty. Ponadto współpraca podejmowana przez 

generalnego wykonawcę z podwykonawcami na etapie ofertowania i pozyskania 
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kontraktu nie musi skutkować późniejszym podpisaniem umowy. Koncentracja 

na etapie realizacji przedsięwzięcia wynika także z dużego stopnia zaangażowania 

uczestników przedsięwzięcia na tym etapie procesu inwestycyjnego oraz z tego, 

że wpływ relacji partnerskich na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia jest wtedy najbardziej widoczny. 

Przedstawiony system może być z powodzeniem stosowany nie tylko 

w przedsięwzięciach, w których formalnie stosowane jest partnerstwo. Zaprezentowane 

w systemie parametry relacji partnerskich dotyczą bowiem powszechnie występujących 

obszarów współpracy zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami), projektantem, dostawcami i inwestorem. Dzięki temu podejściu 

system odpowiada realiom polskiego rynku budowlanego, gdzie partnerstwo 

kształtowane z pełną świadomością nie jest powszechnie stosowanym podejściem 

do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. 

Aby ułatwić korzystanie z prezentowanego systemu sterowania i oceny relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych, został on zaimplementowany 

do postaci programu komputerowego „B-rel”, posiadającego graficzny interfejs 

i wyposażonego w moduł objaśniający. Operator, będzie miał również możliwość 

korzystania z modułu uczącego programu oraz śledzić zmiany ocen parametrów 

na wykresach. Moduł uczący stanowi element nadający opracowanemu systemowi 

dodatkowej wartości praktycznej. Moduł ten został zastosowany, gdyż każde 

przedsięwzięcie budowlane posiada swój niepowtarzalny charakter, podobnie 

jak i relacje pomiędzy uczestnikami każdego przedsięwzięcia. Wzięto zatem 

pod uwagę, że wpływ poszczególnych parametrów relacji partnerskich na mierniki 

sukcesu przedsięwzięcia może różnić się od tego, określonego na podstawie 

przeprowadzonych badań. Moduł uczący pozwala zbierać dane podczas realizacji 

przedsięwzięcia i na bieżąco uwzględniać je przy określeniu zaleceń do sterowania 

relacjami partnerskimi. Informacje wyjściowe, jakie uzyska operator korzystający 

z opracowanego systemu sterowania i oceny relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych to: 

 oceny poziomu relacji partnerskich z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia 

oraz całościowa ocena poziomu relacji partnerskich, które służą do bieżącego 

monitorowania stanu relacji partnerskich w przedsięwzięciu, 
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 zalecenia do sterowania w odniesieniu do poszczególnych parametrów relacji 

partnerskich, 

 parametr relacji partnerskich, który poprawić należy jako pierwszy, 

 ścieżka wnioskowania rozmytego. 

W pracy przedstawiono przykłady działań, jakie można podjąć, aby poprawić 

relacje partnerskie pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych, w odniesieniu 

do poszczególnych parametrów. Przykłady te stanowią uzupełnienie dla zaleceń 

do sterowania relacjami partnerskimi. 

Warto zwrócić też uwagę na wartość poznawczą i popularyzatorską niniejszej 

pracy. Posiada ona potencjał do promowania wiedzy na temat zarządzania relacjami 

partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych i może przyczynić się do wzrostu 

zainteresowania partnerstwem w budownictwie. 
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10 PODSUMOWANIE I WSKAZANIE KIERUNKÓW 

DALSZYCH BADAŃ 

10.1 Wnioski końcowe 

Na podstawie przeprowadzonych w pracy analiz można sformułować 

następujące wnioski: 

 Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych w Polsce wciąż nie jest 

powszechnie znane i stosowane. Skłania to do skoncentrowania się na relacjach 

partnerskich występujących pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych 

także wtedy, gdy partnerstwo nie jest formalnie stosowane. 

 Dotychczas prezentowane metody oceny partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych uwzględniają tzw. parametry „twarde”. Określają one efektywność 

realizacji przedsięwzięcia (np. koszt, czas trwania, jakość, bezpieczeństwo), 

jednak mówią nic lub niewiele o relacjach w przedsięwzięciu. 

 Uwzględnienie wskaźników liczbowych w ocenach poszczególnych parametrów 

relacji partnerskich przyczynia się do ograniczenia subiektywizmu ocen. 

Występują jednak parametry trudno mierzalne, dla których wskaźniki liczbowe 

nie powinny być określane. 

 Stosowane są różne podejścia do wykorzystania logiki rozmytej w metodzie 

AHP. Proponowane w dotychczasowych publikacjach rozmyte skale ocen 

do porównań parami nie opierają się w ogóle na fundamentalnej skali porównań 

Saaty’ego (stosowanej w klasycznej wersji metody AHP) albo liczba rozmyta 

odpowiadająca ocenie jednakowej ważności porównywanych obiektów ma inną 

postać niż jej odwrotność. Tym samym przy takiej ocenie, ważność obiektu 

i-tego w stosunku do j-tego oraz obiektu j-tego w stosunku do i-tego są różne, 

co nie jest uzasadnione w przypadku jednakowej ważności obiektów. 

Te zastrzeżenia znalazły odzwierciedlenie w przyjętej w pracy formie rozmytej 

metody AHP, dzięki czemu w większym stopniu odpowiada ona założeniom 

klasycznej wersji tej metody. 
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 Zastosowany w metodzie AHP sposób agregacji ocen wszystkich ekspertów 

i defuzyfikacji pozwala wyznaczyć wartości wag, co do których zgodność ocen 

poszczególnych ekspertów jest największa. 

 Poziom relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych realizowanych 

w Polsce jest dobry. Najlepiej kształtują się relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem, nieznacznie słabiej zaś z dostawcami, 

wykonawcami (podwykonawcami) oraz projektantem. 

 W przedsięwzięciach dotyczących obiektów inżynierskich, relacje partnerskie 

zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) 

kształtują się na wyższym poziomie niż w przypadku przedsięwzięć dotyczących 

obiektów kubaturowych. Sytuacja odwrotna występuje natomiast w przypadku 

relacji partnerskich z projektantem i dostawcami. 

 Rodzaj inwestora (prywatny lub publiczny) jak również to, z którym 

uczestnikiem związany umową jest projektant, nie ma zauważalnego wpływu 

na kształtowanie się relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. 

 Rozwijanie relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych przekłada się 

w największym stopniu na korzyści w odniesieniu do czasu i kosztu realizacji 

przedsięwzięć. Wpływ relacji partnerskich na jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć jest natomiast znacznie niższy. 

 System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych jest pierwszym narzędziem wspomagającym zarządzanie relacjami 

partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych uwzględniającym to, w jakim 

stopniu poprawa poziomu poszczególnych parametrów relacji partnerskich 

przekłada się na korzyści w odniesieniu do czasu, kosztu, jakości oraz 

bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięcia. 

 Zmiana rodzaju funkcji przynależności zmiennych modelu sterowania relacjami 

partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych nie przekłada się w znaczący 

sposób na uzyskiwaną wartość zmiennej wyjściowej, a co za tym idzie 

na konkluzję. 
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 Przybornik Fuzzy Logic Toolbox w pakiecie Matlab stanowi wygodne narzędzie 

do projektowania i analizy systemów opartych na logice rozmytej. Może być 

także wykorzystany do opracowania samodzielnego programu komputerowego, 

który automatyzuje i znacznie przyspiesza analizę zebranych danych, 

jak również pozwala na uniknięcie błędów obliczeniowych. 

 Opracowany system stanowi narzędzie pomagające oceniać, monitorować, 

analizować i sterować relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych. W ostatecznym rozrachunku jego skuteczność zależy jednak 

od kompetencji osób zarządzających przedsięwzięciem w zakresie 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów i poszukiwania usprawnień. 

System służy uzupełnieniu umiejętności menadżerskich tych osób i wspomaga 

proces podejmowania decyzji w przedsięwzięciach budowlanych. 

10.2 Spełnienie założonych celów i potwierdzenie tez 

Głównym celem pracy było opracowanie systemu sterowania i oceny relacji 

partnerskich pomiędzy zarządzającym przedsięwzięciem a wykonawcami 

(podwykonawcami), projektantem, dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego oraz 

inwestorem w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Cel ten został w całości osiągnięty 

poprzez realizację celów cząstkowych, do których należało: 

 Określenie struktury parametrów relacji partnerskich pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami), projektantem, 

dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego oraz inwestorem, a także 

odpowiadających tym parametrom wskaźników liczbowych. Cel ten został 

osiągnięty poprzez analizę parametrów relacji partnerskich wykorzystywanych 

do oceny poziomu partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych oraz wywiady 

z ekspertami. 

 Opracowanie metody oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych. Podstawę realizacji tego celu stanowiła krytyczna analiza 

dotychczasowych metod oceny partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. 

Ponadto określono wskaźniki liczbowe dla poszczególnych parametrów relacji 
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partnerskich. W opracowanej metodzie oceny relacji partnerskich wykorzystano 

metodę AHP w formie rozmytej zaproponowanej przez autora. 

 Opracowanie modelu wpływu relacji partnerskich na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych. Model ten został 

opracowany w nawiązaniu do określonej wcześniej struktury parametrów relacji 

partnerskich. 

 Przeprowadzenie badań dotyczących oceny poziomu relacji partnerskich 

i ich wpływu na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć 

budowlanych, wraz z analizą uzyskanych wyników. Do osiągnięcia tego celu 

wykorzystano metodę badań ankietowych. Analiza wyników opierała się 

na analizie statystycznej, a także analizie korelacji i regresji.  

 Opracowanie modelu sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach 

budowlanych. Cel ten został osiągnięty poprzez wykorzystanie rozmytego 

modelu wnioskowania opartego na implikacji Mamdaniego. Dla opracowanego 

modelu wykonano analizę wrażliwości na zmiany rodzajów funkcji 

przynależności zmiennych. 

 Implementacja komputerowa systemu sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych. Cel ten został osiągnięty samodzielnie przez 

autora przy wykorzystaniu pakietu Matlab. System został przy tym wyposażony 

w moduł uczący oraz moduł objaśniający. 

Przywołane w podrozdziale 2.3.2 publikacje wskazują na korzystny wpływ 

rozwijania relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji tych przedsięwzięć. Dodatkowo potwierdzają to wyniki 

badań przedstawione w podrozdziale 6.3. Tezę mówiącą, że rozwijanie relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych przekłada się na korzyści w postaci 

skrócenia czasu, obniżenia kosztu oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa ich realizacji, 

uznaje się za potwierdzoną. Należy przy tym zaznaczyć, że uzyskane wyniki badań 

wskazują na zdecydowanie większe przełożenie relacji partnerskich na korzyści w 

postaci skrócenia czasu i obniżenia kosztu realizacji przedsięwzięć, niż na poprawę 

jakości i bezpieczeństwa. 



201 

 

 

Opracowany system umożliwia bieżące monitorowanie stanu relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych, jak również określenie zaleceń do sterowania nimi. 

Wskazując parametry relacji partnerskich do poprawy, system uwzględnia to, w jakim 

stopniu poprawa poszczególnych parametrów przekłada się na korzyści w odniesieniu 

do czasu, kosztu, jakości i bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Weryfikacja systemu obejmująca jego testowanie w rzeczywistym przedsięwzięciu 

budowlanym przebiegła pozytywnie (podrozdział 9.1). Tezę mówiącą, że: zastosowanie 

systemu sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych 

wspomaga rozwijanie relacji partnerskich w trakcie realizacji tych przedsięwzięć, 

uznaje się zatem za potwierdzoną. 

10.3 Określenie kierunków dalszych badań 

Wskazuje się na następujące kierunki dalszych badań: 

 Dalsze testowanie opracowanego systemu sterowania i oceny relacji 

partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. 

 Uwzględnienie zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami relacji 

partnerskich wraz z porównaniem uzyskanych wyników sieciowej analizy 

problemu z wynikami niniejszej pracy. 

 Analiza zastosowania innych operatorów modelujący operacje połączeń typu 

AND i OR zbiorów rozmytych w modelu sterowania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych. 

 Rozważenie możliwości implementacji komputerowej systemu w środowisku 

umożliwiającym szybszą wymianę danych pomiędzy programem a bazą danych 

modułu uczącego. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik A – Macierze porównań parami dla określenia wag 

parametrów relacji partnerskich i wag relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

Tabela Z.1 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) – ekspert 1 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 (1, 1, 1) 
(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 
(1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 
(1/5, 1/3, 1) 

P2 (5, 7, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (5, 7, 9) (5, 7, 9) (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1) (1, 3, 5) 

P3 (3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 
(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 
(1/3, 1, 3) 

P4 (1, 3, 5) 
(1/9, 1/7, 

1/5) 
(1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 
(1/3, 1, 3) 

P5 (1, 3, 5) 
(1/9, 1/7, 

1/5) 
(1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 
(1/3, 1, 3) 

P6 (5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (5, 7, 9) 

P7 (5, 7, 9) (1, 3, 5) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1, 3, 5) 

P8 (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) 
(1/9, 1/7, 

1/5) 
(1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) 

Tabela Z.2 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) – ekspert 2 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 
(1, 1, 1) (1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

P2 
(7, 9, 9) (1, 1, 1) (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) (3, 5, 7) 

P3 
(5, 7, 9) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1, 1, 1) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) 

P4 
(3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (3, 5, 7) 

P5 
(5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (3, 5, 7) 

P6 
(3, 5, 7) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

P7 
(5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) 

P8 
(3, 5, 7) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.3 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) – ekspert 3 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 
(1, 1, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/9, 1/9, 

1/7) 

P2 
(3, 5, 7) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/5, 1/3, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

P3 
(3, 5, 7) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/6, 1/4, 

1/2) 

(1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

P4 
(5, 7, 9) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) 

P5 
(7, 9, 9) (1, 3, 5) (2, 4, 6) (1, 3, 5) (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) 

P6 
(7, 9, 9) (7, 9, 9) (7, 9, 9) (7, 9, 9) (5, 7, 9) (1, 1, 1) (3, 5, 7) (3, 5, 7) 

P7 
(7, 9, 9) (1, 3, 5) (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1, 1, 1) (1/4, 1/2, 1) 

P8 
(7, 9, 9) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1, 2, 4) (1, 1, 1) 

Tabela Z.4 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) – ekspert 4 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 
(1, 1, 1) (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) (1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/5, 1/3, 1) 

P2 
(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1, 1, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) (1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) 

P3 
(3, 5, 7) (3, 5, 7) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) 

P4 
(3, 5, 7) (3, 5, 7) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1, 3, 5) 

P5 
(1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) 

P6 
(5, 7, 9) (5, 7, 9) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (3, 5, 7) (1, 1, 1) (3, 5, 7) (3, 5, 7) 

P7 
(5, 7, 9) (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1, 1, 1) (1, 3, 5) 

P8 
(1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1, 3, 5) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.5 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) – ekspert 5 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 
(1, 1, 1) (1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/9, 1/7, 

1/5) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/9, 1/9, 

1/7) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/7, 1/5, 

1/3) 

P2 
(7, 9, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

P3 
(5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

P4 
(3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) 

P5 
(3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) 

P6 
(7, 9, 9) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (3, 5, 7) (3, 5, 7) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

P7 
(3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (3, 5, 7) 

P8 
(3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) (1/7, 1/5, 

1/3) 

(1, 1, 1) 

Tabela Z.6 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem – ekspert 1 

 P9 P10 P11 

P9 (1, 1, 1) (1/9, 1/9, 1/7) (1/9, 1/7, 1/5) 

P10 (7, 9, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) 

P11 (5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) 

Tabela Z.7 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem – ekspert 2 

 P9 P10 P11 

P9 (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) (1/9, 1/9, 1/7) 

P10 (5, 7, 9) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) 

P11 (7, 9, 9) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.8 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem – ekspert 3 

 P9 P10 P11 

P9 (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) (1/4, 1/2, 1) 

P10 (1, 3, 5) (1, 1, 1) (1, 3, 5) 

P11 (1, 2, 4) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) 

Tabela Z.9 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem – ekspert 4 

 P9 P10 P11 

P9 (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) 

P10 (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (3, 5, 7) 

P11 (1/5, 1/3, 1) (1/7, 1/5, 1/3) (1, 1, 1) 

Tabela Z.10 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem – ekspert 5 

 P9 P10 P11 

P9 (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) (1/3, 1, 3) 

P10 (5, 7, 9) (1, 1, 1) (5, 7, 9) 

P11 (1/3, 1, 3) (1/9, 1/7, 1/5) (1, 1, 1) 

Tabela Z.11 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami – ekspert 1 

 P12 P13 P14 

P12 (1, 1, 1) (1, 3, 5) (5, 7, 9) 

P13 (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (3, 5, 7) 

P14 (1/9, 1/7, 1/5) (1/7, 1/5, 1/3) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.12 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami – ekspert 2 

 P12 P13 P14 

P12 (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (5, 7, 9) 

P13 (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (5, 7, 9) 

P14 (1/9, 1/7, 1/5) (1/9, 1/7, 1/5) (1, 1, 1) 

Tabela Z.13 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami – ekspert 3 

 P12 P13 P14 

P12 (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (2, 4, 6) 

P13 (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (4, 6, 8) 

P14 (1/6, 1/4, 1/2) (1/8, 1/6, 1/4) (1, 1, 1) 

Tabela Z.14 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami – ekspert 4 

 P12 P13 P14 

P12 (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1, 3, 5) 

P13 (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (3, 5, 7) 

P14 (1/5, 1/3, 1) (1/7, 1/5, 1/3) (1, 1, 1) 

Tabela Z.15 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami – ekspert 5 

 P12 P13 P14 

P12 (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) (1/5, 1/3, 1) 

P13 (5, 7, 9) (1, 1, 1) (3, 5, 7) 

P14 (1, 3, 5) (1/7, 1/5, 1/3) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.16 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem – ekspert 1 

 P15 P16 P17 P18 

P15 (1, 1, 1) (1/9, 1/9, 1/7) (1/9, 1/9, 1/7) (1/9, 1/7, 1/5) 

P16 (7, 9, 9) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (3, 5, 7) 

P17 (7, 9, 9) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1, 3, 5) 

P18 (5, 7, 9) (1/7, 1/5, 1/3) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) 

Tabela Z.17 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem – ekspert 2 

 P15 P16 P17 P18 

P15 (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) (1/9, 1/7, 1/5) (1/9, 1/7, 1/5) 

P16 (5, 7, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) 

P17 (5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) 

P18 (5, 7, 9) (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) 

Tabela Z.18 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem – ekspert 3 

 P15 P16 P17 P18 

P15 (1, 1, 1) (1/9, 1/9, 1/7) (1/9, 1/7, 1/5) (1/4, 1/2, 1) 

P16 (7, 9, 9) (1, 1, 1) (2, 4, 6) (7, 9, 9) 

P17 (5, 7, 9) (1/6, 1/4, 1/2) (1, 1, 1) (5, 7, 9) 

P18 (1, 2, 4) (1/9, 1/9, 1/7) (1/9, 1/7, 1/5) (1, 1, 1) 

Tabela Z.19 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem – ekspert 4 

 P15 P16 P17 P18 

P15 (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) (1/5, 1/3, 1) (1/9, 1/7, 1/5) 

P16 (5, 7, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1/3, 1, 3) 

P17 (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) 

P18 (5, 7, 9) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.20 Macierz porównań parami parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem – ekspert 5 

 P15 P16 P17 P18 

P15 (1, 1, 1) (1/9, 1/9, 1/7) (1/7, 1/5, 1/3) (1/7, 1/5, 1/3) 

P16 (7, 9, 9) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (3, 5, 7) 

P17 (3, 5, 7) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) 

P18 (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) 

Tabela Z.21 Macierz porównań parami relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami – ekspert 1 

 R1 R2 R3 R4 

R1 (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1) 

R2 (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/7, 1/5, 1/3) 

R3 (1/5, 1/3, 1) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) 

R4 (1, 3, 5) (3, 5, 7) (1, 3, 5) (1, 1, 1) 

Tabela Z.22 Macierz porównań parami relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami – ekspert 2 

 R1 R2 R3 R4 

R1 (1, 1, 1) (1/7, 1/5, 1/3) (1/3, 1, 3) (1/9, 1/7, 1/5) 

R2 (3, 5, 7) (1, 1, 1) (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3) 

R3 (1/3, 1, 3) (1/7, 1/5, 1/3) (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) 

R4 (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) (1, 1, 1) 

Tabela Z.23 Macierz porównań parami relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami – ekspert 3 

 R1 R2 R3 R4 

R1 (1, 1, 1) (1/6, 1/4, 1/2) (1, 2, 4) (1/7, 1/5, 1/3) 

R2 (2, 4, 6) (1, 1, 1) (1, 3, 5) (1/4, 1/2, 1) 

R3 (1/4, 1/2, 1) (1/5, 1/3, 1) (1, 1, 1) (1/7, 1/5, 1/3) 

R4 (3, 5, 7) (1, 2, 4) (3, 5, 7) (1, 1, 1) 
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Tabela Z.24 Macierz porównań parami relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami – ekspert 4 

 R1 R2 R3 R4 

R1 (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) (1, 3, 5) (1/9, 1/7, 1/5) 

R2 (1, 3, 5) (1, 1, 1) (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3) 

R3 (1/5, 1/3, 1) (1/7, 1/5, 1/3) (1, 1, 1) (1/9, 1/7, 1/5) 

R4 (5, 7, 9) (3, 5, 7) (5, 7, 9) (1, 1, 1) 

Tabela Z.25 Macierz porównań parami relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami – ekspert 5 

 R1 R2 R3 R4 

R1 (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) 

R2 (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1/3, 1, 3) (1/5, 1/3, 1) 

R3 (1/3, 1, 3) (1/3, 1, 3) (1, 1, 1) (1/5, 1/3, 1) 

R4 (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 3, 5) (1, 1, 1) 
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Załącznik B – Ważność składników oceny parametrów relacji 

partnerskich 

Tabela Z.26 Ważność składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Ważność 

składnika oceny 

dla 

poszczególnych 

ekspertów 

E1 E2 E3 E4 E5 

P2 Dzielenie się 

zasobami materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, 

pracownicy) 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 5 1 5 2 5 

Procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 

użyczenia sprzętu lub pracowników między zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami) 

do liczby próśb o takie użyczenie 

4 5 5 1 1 

P3 Dzielenie się 

zasobami 

niematerialnymi 

(wiedza, informacje) 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 5 3 5 2 4 

Procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 

konsultacji między zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb o takie 

konsultacje 

5 4 5 2 2 

P4 Skuteczna 

komunikacja 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 3 3 4 4 

Średni czas udzielenia odpowiedzi przez wykonawców 

na formalne zapytania zarządzającego przedsięwzięciem, 

wyrażony jako ułamek wymaganego czasu udzielenia 

odpowiedzi 

5 5 5 5 3 

P6 Dotrzymywanie 

ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 2 1 4 1 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia wykonawców 
5 5 5 4 5 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia wykonawców 
5 5 5 5 5 

P7 Częstość 

występowania sporów 

i szybkość 

ich rozwiązywania 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 3 3 5 3 

Liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami 
4 5 4 4 4 

Średni czas trwania sytuacji spornych 4 5 4 5 4 
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Tabela Z.27 Ważność składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Ważność 

składnika oceny 

dla 

poszczególnych 

ekspertów 

E1 E2 E3 E4 E5 

P9 Szybkość 

odpowiedzi 

na propozycje zmian 

projektowych 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 2 3 4 3 

Średni czas udzielenia odpowiedzi na propozycje zmian 

projektowych skierowanych przez zarządzającego 

przedsięwzięciem do projektanta 

5 5 5 4 5 

P10 Szybkość 

reagowania 

na problemy 

projektowe 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 2 3 5 3 

Średni czas udzielenia odpowiedzi na problemy projektowe 

zgłaszane przez zarządzającego przedsięwzięciem 

do projektanta 

5 5 5 4 5 

P11 Dostosowanie 

rozwiązań 

projektowych/ 

technologicznych 

(robót dodatkowych 

i zamiennych) 

do możliwości 

wykonawcy 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 4 2 5 2 3 

Procentowo wyrażona część pozytywnie rozpatrzonych 

propozycji rozwiązań projektowych/technologicznych 

przedstawianych przez zarządzającego przedsięwzięciem 

5 5 4 2 5 

Tabela Z.28 Ważność składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z dostawcami 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Ważność 

składnika oceny 

dla 

poszczególnych 

ekspertów 

E1 E2 E3 E4 E5 

P12 Zapewnienie 

jakości materiałów 

i sprzętu 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 2 1 3 4 1 

Stosunek liczby awarii ciężkiego sprzętu do okresu jego 

dzierżawy 
5 5 5 5 5 

Średni czas usunięcia awarii ciężkiego sprzętu 2 5 5 5 5 

Stosunek liczby reklamacji materiału do liczby dostaw 2 5 4 5 5 

Średni czas rozpatrzenia reklamacji materiału 2 5 4 5 5 

P13 Terminowość 

dostaw 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 1 3 4 2 

Stosunek liczby opóźnionych dostaw materiałów i sprzętu 

do liczby wszystkich dostaw 
5 5 5 5 4 

P14 Bieżące wsparcie 

techniczne 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 4 4 4 4 4 

Średni czas oczekiwania na udzielenie wsparcia 

technicznego przez dostawcę 
5 2 4 4 5 
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Tabela Z.29 Ważność składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem z inwestorem 

Parametr relacji 

partnerskich 
Składnik oceny 

Ważność 

składnika oceny 

dla 

poszczególnych 

ekspertów 

E1 E2 E3 E4 E5 

P16 Dotrzymywanie 

ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 3 2 1 3 1 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem 
5 5 5 4 5 

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 

wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem 
5 5 5 4 5 

P17 Dyspozycyjność 

nadzoru 

inwestorskiego przy 

odbiorach 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 5 2 4 4 1 

Średni czas odbioru robót ulegających zakryciu, wyrażony 

jako ułamek wymaganego umową maksymalnego czasu 

odbioru 

3 5 5 5 5 

P18 Częstość 

występowania sporów 

i szybkość 

ich rozwiązywania 

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 4 3 3 3 1 

Liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 

przedsięwzięciem a inwestorem 
4 5 5 3 5 

Średni czas trwania sytuacji spornych 4 5 5 5 3 
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Załącznik C – Kwestionariusz ankiety dotyczącej oceny 

poziomu relacji partnerskich oraz ich wpływu na czas, koszt, 

jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych 

Proszę o wypełnienie kwestionariusza na podstawie realizacji konkretnego przedsięwzięcia 

budowlanego. 

Pytania wstępne 

1. Jakiej grupy obiektów budowlanych dotyczy realizowane przedsięwzięcie? 

a) Budowle kubaturowe (np. budynki mieszkalne, hoteli, biurowe, handlowo-

usługowe, obiektów kultury, szkół, zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, 

kultu religijnego) 

b) Budowle inżynierskie (np. autostrady, drogi, ulice, drogi kolejowe, pasy startowe 

lotnisk, mosty, wiadukty, tunele, budowle wodne, rurociągi, linie energetyczne 

i telekomunikacyjne, boiska i otwarte budowle sportowe i rekreacyjne, budynki 

transportu, łączności, przemysłowe, magazynowe i rolnicze, silosy, zbiorniki 

i składowiska otwarte) 

2. Z którym uczestnikiem przedsięwzięcia związany umową jest projektant? 

a) Z inwestorem 

b) Z zarządzającym przedsięwzięciem (generalny wykonawca lub przedsiębiorstwo 

zarządzające)  

3. Jaki jest rodzaj inwestora? 

a) Prywatny 

b) Publiczny 

4. Jaka jest szacowana wartość netto przedsięwzięcia? 

............................................................................. 

5. Jaką funkcję pełni Pan/Pani w przedsięwzięciu? 

a) Dyrektor/Kierownik kontraktu 

b) Kierownik budowy 

c) Kierownik robót 

d) Inżynier budowy 

e) Właściciel / Dyrektor / Członek zarządu przedsiębiorstwa budowlanego 

f) Projektant 

g) Inwestor/Inspektor nadzoru inwestorskiego 

h) Inna, jaka? .............................................................................  
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Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 

(podwykonawcami) 

1. Udział w organizacji budowy 

1.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie udziału w organizacji budowy 

w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

1.2. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie udziału w organizacji budowy 

na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim 

miesiącu? (Jeśli w pytaniu 1.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

2. Dzielenie się zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) 

2.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie dzielenia się zasobami materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

2.2. Jaki jest stosunek liczby przypadków użyczenia sprzętu lub pracowników między 

zarządzającym przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb 

o takie użyczenie w ostatnim miesiącu? 

0-20%           20-40%           40-60%           60-80%           80-100%           Nie dotyczy 

2.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie dzielenia się zasobami materialnymi 

i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 2.1. zaznaczono odpowiedź 6, 

proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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3. Dzielenie się zasobami niematerialnymi (wiedza, informacje) 

3.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie dzielenia się zasobami 

niematerialnymi (wiedza, informacje) w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

3.2. Jaki jest stosunek liczby przypadków konsultacji między zarządzającym 

przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb o takie 

konsultacje w ostatnim miesiącu? 

0-20%           20-40%           40-60%           60-80%           80-100%           Nie dotyczy 

3.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie dzielenia się zasobami 

niematerialnymi (wiedza, informacje) na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo 

realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 3.1. zaznaczono 

odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

4. Skuteczna komunikacja 

4.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie skutecznej komunikacji w ostatnim 

miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

4.2. Jaki był średni czas udzielenia odpowiedzi przez zarządzającego przedsięwzięciem, 

na formalne zapytania wykonawcy w ostatnim miesiącu, wyrażony jako ułamek 

wymaganego czasu udzielenia odpowiedzi tw? 

0-0,25tw            0,25-0,5tw            0,5-0,75tw            0,75-1,0tw            1,0-1,25tw 

1,25-1,5tw           1,5-1,75tw            1,75-2,0tw            2,0tw i więcej            Nie dotyczy 

4.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie skutecznej komunikacji na czas, 

koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli 

w pytaniu 4.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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5. Przestrzeganie ustalonych standardów i reguł zachowania 

5.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie przestrzegania ustalonych 

standardów i reguł zachowania w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

5.2. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie przestrzegania ustalonych 

standardów i reguł zachowania na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 5.1. zaznaczono odpowiedź 6, 

proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

6. Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości 

6.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie dotrzymywania ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń i ich wysokości w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

6.2. Czy w ostatnim miesiącu była sytuacja niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia wykonawcom? 

TAK    NIE 

6.3. Czy w ostatnim miesiącu była sytuacja niedotrzymania wysokości wynagrodzenia 

wykonawcom? 

TAK    NIE 

6.4. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie dotrzymywania ustalonych terminów 

wypłat wynagrodzeń i ich wysokości na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 6.1. zaznaczono odpowiedź 6, 

proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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7. Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

7.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie częstości występowania sporów 

i szybkości ich rozwiązywania w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

7.2. Jaka była liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

7.3. Jaki był średni czas trwania sytuacji spornych w ostatnim miesiącu, wyrażony 

w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

7.4. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie częstości występowania sporów 

i szybkości ich rozwiązywania na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 7.1. zaznaczono odpowiedź 6, 

proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

8. Elastyczne podejście do zmian 

8.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie elastycznego podejścia do zmian 

w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

8.2. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z wykonawcami (podwykonawcami) w zakresie elastycznego podejścia do zmian 

na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim 

miesiącu? (Jeśli w pytaniu 8.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem 

1. Szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

1.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w zakresie szybkości odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

1.2. Jaki był średni czas udzielenia odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

skierowanych przez zarządzającego przedsięwzięciem do projektanta w ostatnim 

miesiącu, wyrażony w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

1.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w zakresie szybkości odpowiedzi na propozycje zmian projektowych 

na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim 

miesiącu? (Jeśli w pytaniu 1.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

2. Szybkość reagowania na problemy projektowe 

2.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w zakresie szybkości reagowania na problemy projektowe w ostatnim 

miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

2.2. Jaki był średni czas udzielenia odpowiedzi na problemy projektowe zgłaszane przez 

zarządzającego przedsięwzięciem do projektanta w ostatnim miesiącu, wyrażony 

w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

2.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w zakresie szybkości reagowania na problemy projektowe na czas, 

koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli 

w pytaniu 2.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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3. Dostosowanie rozwiązań projektowych/technologicznych (robót dodatkowych 

i zamiennych) do możliwości wykonawcy 

3.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w zakresie dostosowania rozwiązań projektowych/technologicznych 

(robót dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

3.2. Jaka część wszystkich propozycji rozwiązań projektowych przedstawianych przez 

zarządzającego przedsięwzięciem w ostatnim miesiącu, była rozpatrzona pozytywnie? 

0-20%           20-40%           40-60%           60-80%           80-100%           Nie dotyczy 

3.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z projektantem w zakresie dostosowania rozwiązań projektowych/technologicznych 

(robót dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 3.1. 

zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami 

1. Zapewnienie jakości materiałów i sprzętu 

1.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami w zakresie zapewnienia jakości materiałów i sprzętu w ostatnim 

miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

1.2. Jaka była liczba dzierżawionego ciężkiego sprzętu w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

1.3. Jaki był średni okres dzierżawy ciężkiego sprzętu w ostatnim miesiącu, wyrażony 

w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

1.4. Jaka była liczba awarii ciężkiego sprzętu w ostatnim miesiącu? 

……………………… 
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1.5. Jaki był średni czas usunięcia awarii sprzętu w ostatnim miesiącu, wyrażony w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

1.6. Jaka była liczba dostaw materiałów w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

1.7. Jaka była liczba reklamacji materiałów w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

1.8. Jaki był średni czas rozpatrzenia reklamacji materiału w ostatnim miesiącu, wyrażony 

w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

1.9. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami w zakresie zapewnienia jakości materiałów i sprzętu na czas, koszt, 

jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli 

w pytaniu 1.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

2. Terminowość dostaw 

2.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami w zakresie terminowości dostaw w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

2.2. Jaka była liczba opóźnionych dostaw materiałów i sprzętu w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

2.3. Jaka była liczba dostaw sprzętu w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

2.4. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami w zakresie terminowości dostaw na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo 

realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 2.1. zaznaczono 

odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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3. Bieżące wsparcie techniczne 

3.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami w zakresie bieżącego wsparcia technicznego w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

3.2. Jaki był średni czas oczekiwania na udzielenie wsparcia technicznego, przez dostawcę, 

w ostatnim miesiącu, wyrażony w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

3.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z dostawcami w zakresie bieżącego wsparcia technicznego na czas, koszt, jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 

3.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

Parametry relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

1. Wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu terenu budowy 

1.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

w zakresie wypracowania udogodnień w zagospodarowaniu terenu budowy 

w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

1.2. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem w zakresie wypracowania udogodnień w zagospodarowaniu terenu 

budowy na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim 

miesiącu? (Jeśli w pytaniu 1.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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2. Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości 

2.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

w zakresie dotrzymywania ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości 

w ostatnim miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

2.2. Czy w ostatnim miesiącu była sytuacja niedotrzymania terminu wypłaty 

wynagrodzenia zarządzającemu przedsięwzięciem? 

TAK    NIE 

2.3. Czy w ostatnim miesiącu była sytuacja niedotrzymania wysokości wynagrodzenia 

zarządzającemu przedsięwzięciem? 

TAK    NIE 

2.4. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem w zakresie dotrzymywania ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 

i ich wysokości na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia 

w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 2.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć 

to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

3. Dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach 

3.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

w zakresie dyspozycyjności nadzoru inwestorskiego przy odbiorach w ostatnim 

miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

3.2. Jaki był średni czas odbioru robót ulegających zakryciu w ostatnim miesiącu, 

wyrażony jako ułamek wymaganego umową maksymalnego czasu odbioru tw? 

0-0,25tw            0,25-0,5tw            0,5-0,75tw            0,75-1,0tw            1,0-1,25tw 

1,25-1,5tw           1,5-1,75tw            1,75-2,0tw            2,0tw i więcej            Nie dotyczy 
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3.3. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem w zakresie dyspozycyjności nadzoru inwestorskiego przy odbiorach 

na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia w ostatnim 

miesiącu? (Jeśli w pytaniu 3.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 

 

4. Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

4.1. Jak ocenia Pan/Pani relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem 

w zakresie częstości występowania sporów i szybkości ich rozwiązywania w ostatnim 

miesiącu? 

1) Bardzo słabo   2) Słabo   3) Średnio   4) Dobrze   5) Bardzo dobrze   6) Nie dotyczy 

4.2. Jaka była liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym przedsięwzięciem 

a inwestorem w ostatnim miesiącu? 

……………………… 

4.3. Jaki był średni czas trwania sytuacji spornych w ostatnim miesiącu, wyrażony 

w dniach? 

0-5          6-10          11-15          16-20          21-25          26-31          Nie dotyczy 

4.4. Jaki wpływ miał poziom relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

z inwestorem w zakresie częstości występowania sporów i szybkości 

ich rozwiązywania na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia 

w ostatnim miesiącu? (Jeśli w pytaniu 4.1. zaznaczono odpowiedź 6, proszę pominąć 

to pytanie.) 

Opis Czas Koszt Jakość Bezpieczeństwo 

Duży negatywny 1 1 1 1 

Mały negatywny 2 2 2 2 

Nie miał wpływu 3 3 3 3 

Mały pozytywny 4 4 4 4 

Duży pozytywny 5 5 5 5 
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Załącznik D – Fragment kodu systemu sterowania i oceny 

relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych 

% --- Executes on button press in oblicz. 
function oblicz_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to oblicz (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
zakres=get(handles.dane, 'SelectedObject'); %wybór zakresu danych do 

wyznaczneia wag wpływu parametrów relacji partnerskich na mierniki 

sukcesu przedsięwzięcia 
zakres=get(zakres, 'String'); 
if strcmp(zakres,'Podstawowy')==1; 
    wwp =[1.030         0         0         0 
    0.895         0         0         0 
    0.763         0         0         0 
        0         0         0         0 
    0.720         0         0         0 
    0.634         0         0         0 
        0     0.905         0         0 
    0.941     0.697     0.500         0 
    1.036         0         0         0 
    1.139     0.797         0         0 
    0.840         0         0         0 
        0         0         0         0 
        0         0         0         0 
    1.278         0         0         0 
    0.962     0.897         0     0.584 
        0         0         0         0 
    0.975     0.733         0         0 
    0.844     0.742         0         0]; %wagi wpływu parametrów 

relacji partnerskich na mierniki sukcesu przedsięwzięcia 
else 
    wwp=xlsread('dane.xlsm', 'wwp2'); 
end 
o(1)= get(handles.ocena1, 'value')-1;   %odczytanie ocen 

lingwistycznych parametrów relacji partnerskich 
o(2)= get(handles.ocena2, 'value')-1; 
o(3)= get(handles.ocena3, 'value')-1; 
o(4)= get(handles.ocena4, 'value')-1; 
o(5)= get(handles.ocena5, 'value')-1; 
o(6)= get(handles.ocena6, 'value')-1; 
o(7)= get(handles.ocena7, 'value')-1; 
o(8)= get(handles.ocena8, 'value')-1; 
o(9)= get(handles.ocena9, 'value')-1; 
o(10)= get(handles.ocena10, 'value')-1; 
o(11)= get(handles.ocena11, 'value')-1; 
o(12)= get(handles.ocena12, 'value')-1; 
o(13)= get(handles.ocena13, 'value')-1; 
o(14)= get(handles.ocena14, 'value')-1; 
o(15)= get(handles.ocena15, 'value')-1; 
o(16)= get(handles.ocena16, 'value')-1; 
o(17)= get(handles.ocena17, 'value')-1; 
o(18)= get(handles.ocena18, 'value')-1; 
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wsk2_1=get(handles.wsk2_1, 'value')-1; %odczytanie wskaźników 

liczbowych parametrów relacji normalizowanych do przedziału wartości 

1-5  
wsk3_1=get(handles.wsk3_1, 'value')-1; 
wsk4_1=get(handles.wsk4_1, 'value')-1; 
if wsk4_1>0; 
    wsk4_1=5-(wsk4_1-1)/8*4; 
end 
wsk6_1=get(handles.wsk6_1, 'value')-1; 
if wsk6_1>0; 
    wsk6_1=(wsk6_1-1)*4+1; 
end 
wsk6_2=get(handles.wsk6_2, 'value')-1; 
if wsk6_2>0; 
    wsk6_2=(wsk6_2-1)*4+1; 
end 
wsk7_1=str2double(get(handles.wsk7_1,'String')); 
if isnan(wsk7_1)==1; 
    wsk7_1=0; 
else 
    wsk7_1=max(5-wsk7_1,1); 
end 
wsk7_2=get(handles.wsk7_2, 'value')-1; 
if wsk7_2>0; 
    wsk7_2=5-(wsk7_2-1)/5*4; 
end 
wsk9_1=get(handles.wsk9_1, 'value')-1; 
if wsk9_1>0; 
    wsk9_1=5-(wsk9_1-1)/5*4; 
end 
wsk10_1=get(handles.wsk10_1, 'value')-1; 
if wsk10_1>0; 
    wsk10_1=5-(wsk10_1-1)/5*4; 
end 
wsk11_1=get(handles.wsk11_1, 'value')-1; 

     
wsk12_1=str2double(get(handles.wsk12_1,'String')); 
wsk12_2=get(handles.wsk12_2, 'value')-1; 
if wsk12_2>0; 
    wsk12_2=wsk12_2/6; 
end 
wsk12_3=str2double(get(handles.wsk12_3,'String')); 
if isnan(wsk12_1)==1; 
    wsk12_1=0; 
end 
if wsk12_1==0|wsk12_2==0; 
    wsk12_3a=0; 
else 
wsk12_3a=max(5-4*wsk12_3/wsk12_1/wsk12_2,1);    %Stosunek liczby 

awarii ciężkiego sprzętu do okresu jego dzierżawy 
end 

  
wsk12_4=get(handles.wsk12_4, 'value')-1; 
if wsk12_4>0; 
    wsk12_4=5-(wsk12_4-1)/5*4; 
end 
wsk12_5=str2double(get(handles.wsk12_5,'String')); 
wsk12_6=str2double(get(handles.wsk12_6,'String')); 
if isnan(wsk12_5)==1|isnan(wsk12_6)==1|wsk12_5==0; 
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    wsk12_6a=0; 
else 
wsk12_6a=max(5-20*wsk12_6/wsk12_5,1);   %Stosunek liczby reklamacji 

materiału do liczby dostaw 
end 
wsk12_7=get(handles.wsk12_7, 'value')-1; 
if wsk12_7>0; 
    wsk12_7=5-(wsk12_7-1)/5*4; 
end 
wsk13_1=str2double(get(handles.wsk13_1,'String')); 
wsk13_2=str2double(get(handles.wsk13_2,'String')); 
if isnan(wsk12_5)==1; 
    wsk12_5=0; 
end 
if isnan(wsk13_2)==1; 
    wsk13_2=0; 
end 
if wsk12_5+wsk13_2==0|isnan(wsk13_1)==1; 
    wsk13_1a=0; 
else 
    wsk13_1a=max(5-20*wsk13_1/(wsk12_5+wsk13_2),1); %Stosunek liczby 

opóźnionych dostaw materiałów i sprzętu do liczby wszystkich dostaw 
end 
wsk14_1=get(handles.wsk14_1, 'value')-1; 
if wsk14_1>0; 
    wsk14_1=5-(wsk14_1-1)/5*4; 
end 
wsk16_1=get(handles.wsk16_1, 'value')-1; 
if wsk16_1>0; 
    wsk16_1=(wsk16_1-1)*4+1; 
end 
wsk16_2=get(handles.wsk16_2, 'value')-1; 
if wsk16_2>0; 
    wsk16_2=(wsk16_2-1)*4+1; 
end 
wsk17_1=get(handles.wsk17_1, 'value')-1; 
if wsk17_1>0; 
    wsk17_1=5-(wsk17_1-1)/8*4; 
end 
wsk18_1=str2double(get(handles.wsk18_1,'String')); 
if isnan(wsk18_1)==1; 
    wsk18_1=0; 
else 
    wsk18_1=max(5-wsk18_1,1); 
end 
wsk18_2=get(handles.wsk18_2, 'value')-1; 
if wsk18_2>0; 
    wsk18_2=5-(wsk18_2-1)/5*4; 
end 

  
%oceny łączne parametrów relacji partnerskich 
op1=o(1); 
wp1=1; %wektor wag składników oceny parametrów relacji partnerskich 
if sum(op1)==0; 
    op(1)=0; 
else 
    op(1)=sum(op1.*wp1)/sum((op1>0).*wp1); 
end 
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op2=[o(2) wsk2_1]; 
wp2=[0.544 0.456]; 
if sum(op2)==0; 
    op(2)=0; 
else 
    op(2)=sum(op2.*wp2)/sum((op2>0).*wp2); 
end 

  
op3=[o(3) wsk3_1]; 
wp3=[0.519 0.481]; 
if sum(op3)==0; 
    op(3)=0; 
else 
    op(3)=sum(op3.*wp3)/sum((op3>0).*wp3); 
end 

  
op4=[o(4) wsk4_1]; 
wp4=[0.428 0.572]; 
if sum(op4)==0; 
    op(4)=0; 
else 
    op(4)=sum(op4.*wp4)/sum((op4>0).*wp4); 
end 

  
op5=o(5); 
wp5=1; 
if sum(op5)==0; 
    op(5)=0; 
else 
    op(5)=sum(op5.*wp5)/sum((op5>0).*wp5); 
end 

  
op6=[o(6) wsk6_1 wsk6_2]; 
wp6=[0.177 0.404 0.419]; 
if sum(op6)==0; 
    op(6)=0; 
else 
    op(6)=sum(op6.*wp6)/sum((op6>0).*wp6); 
end 

  
op7=[o(7) wsk7_1 wsk7_2]; 
wp7=[0.281 0.352 0.367]; 
if sum(op7)==0; 
    op(7)=0; 
else 
    op(7)=sum(op7.*wp7)/sum((op7>0).*wp7); 
end 

  
op8=o(8); 
wp8=1; 
if sum(op8)==0; 
    op(8)=0; 
else 
op(8)=sum(op8.*wp8)/sum((op8>0).*wp8); 
end 

  
op9=[o(9) wsk9_1]; 
wp9=[0.382 0.618]; 
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if sum(op9)==0; 
    op(9)=0; 
else 
    op(9)=sum(op9.*wp9)/sum((op9>0).*wp9); 
end 

  
op10=[o(10) wsk10_1]; 
wp10=[0.393 0.607]; 
if sum(op10)==0; 
    op(10)=0; 
else 
    op(10)=sum(op10.*wp10)/sum((op10>0).*wp10); 
end 

  
op11=[o(11) wsk11_1]; 
wp11=[0.432 0.568]; 
if sum(op11)==0; 
    op(11)=0; 
else 
    op(11)=sum(op11.*wp11)/sum((op11>0).*wp11); 
end 

  
op12=[o(12) wsk12_3a wsk12_4 wsk12_6a wsk12_7]; 
wp12=[0.112 0.261 0.215 0.206 0.206]; 
if sum(op12)==0; 
    op(12)=0; 
else 
    op(12)=sum(op12.*wp12)/sum((op12>0).*wp12); 
end 

  
op13=[o(13) wsk13_1a]; 
wp13=[0.339 0.661]; 
if sum(op13)==0; 
    op(13)=0; 
else 
    op(13)=sum(op13.*wp13)/sum((op13>0).*wp13); 
end 

  
op14=[o(14) wsk14_1]; 
wp14=[0.511 0.489]; 
if sum(op14)==0; 
    op(14)=0; 
else 
    op(14)=sum(op14.*wp14)/sum((op14>0).*wp14); 
end 

  
op15=o(15); 
wp15=1; 
if sum(op15)==0; 
    op(15)=0; 
else 
op(15)=sum(op15.*wp15)/sum((op15>0).*wp15); 
end 

  
op16=[o(16) wsk16_1 wsk16_2]; 
wp16=[0.170 0.415 0.415]; 
if sum(op16)==0; 
    op(16)=0; 
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else 
    op(16)=sum(op16.*wp16)/sum((op16>0).*wp16); 
end 

  
op17=[o(17) wsk17_1]; 
wp17=[0.393 0.607]; 
if sum(op17)==0; 
    op(17)=0; 
else 
    op(17)=sum(op17.*wp17)/sum((op17>0).*wp17); 
end 

  
op18=[o(18) wsk18_1 wsk18_2]; 
wp18=[0.236 0.386 0.378]; 
if sum(op18)==0; 
    op(18)=0; 
else 
    op(18)=sum(op18.*wp18)/sum((op18>0).*wp18); 
end 

  
%Ocena relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z 

pozostałymi uczestnikami 
ww1=[0.015 0.198 0.109 0.092 0.105 0.230 0.174 0.076];  %wagi 

paramterów relacji partneskich 
if sum(op(1:8))==0; 
    ow1=0; 
else 
    ow1=sum(op(1:8).*ww1)/sum((op(1:8)>0).*ww1); 
end 

  
ww2=[0.059 0.573 0.368]; 
if sum(op(9:11))==0; 
    ow2=0; 
else 
    ow2=sum(op(9:11).*ww2)/sum((op(9:11)>0).*ww2); 
end 

  

  
ww3=[0.441 0.491 0.068]; 
if sum(op(12:14))==0; 
    ow3=0; 
else 
    ow3=sum(op(12:14).*ww3)/sum((op(12:14)>0).*ww3); 
end 

  

  
ww4=[0.035 0.442 0.294 0.229]; 
if sum(op(15:18))==0; 
    ow4=0; 
else 
    ow4=sum(op(15:18).*ww4)/sum((op(15:18)>0).*ww4); 
end 
%ocena całościowa 
wc=[0.119 0.291 0.070 0.520];    %wagi relacji partnerskich 

zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 
ow=[ow1 ow2 ow3 ow4]; 
if sum(ow)==0; 
    oc=0; 
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else 
    oc=sum(ow.*wc)/sum((ow>0).*wc); 
end 

  
if ow1==0 
    ow1='brak danych wejściowych'; 
end 
if ow2==0 
    ow2='brak danych wejściowych'; 
end 
if ow3==0 
    ow3='brak danych wejściowych'; 
end 
if ow4==0 
    ow4='brak danych wejściowych'; 
end 
if oc==0 
    oc='brak danych wejściowych'; 
end 
set(handles.ow1, 'string', ow1);    %wyświetlenie łącznych ocen 
set(handles.ow2, 'string', ow2); 
set(handles.ow3, 'string', ow3); 
set(handles.ow4, 'string', ow4); 
set(handles.oc, 'string', oc); 

  
w(1)= get(handles.waga1, 'value')-1; 
w(2)= get(handles.waga2, 'value')-1; 
w(3)= get(handles.waga3, 'value')-1; 
w(4)= get(handles.waga4, 'value')-1; %wagi mierników sukcesu 

przedsięwzięcia 
%Wyznaczenie parametru do poprawy jako pierwszy 
par1=0; 
maxwwp=0; 
for i=1:18; 
    for j=1:4; 
        if op(i)==0 | w(j)==0 
            wyjscie(i,j)=0; 
        else 
            wyjscie(i,j)=wywolanie1(op(i),wwp(i,j),w(j)); 
            if wyjscie(i,j)>=4; 
                if maxwwp<wwp(i,j) 
                    maxwwp=wwp(i,j); 
                    par1=i; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
parametry={'Brak konkluzji popraw natychmiast' 
    '1. Udział w organizacji budowy' 
    '2. Dzielenie się zasobami materialnymi i ludzkimi (sprzęt, 

pracownicy)' 
    '3. Dzielenie się zasobami niematerialnymi (wiedza, informacje)' 
    '4. Skuteczna komunikacja' 
    '5. Przestrzeganie ustalonych standardów i reguł zachowania' 
    '6. Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich 

wysokości (współpraca z wykonawcami' 
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    '7. Częstość występowania sporów i szybkość ich rozwiązywania 

(współpraca z wykonawcami)' 
    '8. Elastyczne podejście do zmian' 
    '9. Szybkość odpowiedzi na propozycje zmian projektowych' 
    '10. Szybkość reagowania na problemy projektowe' 
    '11. Dostosowanie rozwiązań projektowych/technologicznych (robót 

dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy' 
    '12. Zapewnienie jakości materiałów i sprzętu' 
    '13. Terminowość dostaw' 
    '14. Bieżące wsparcie techniczne' 
    '15. Wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu terenu budowy' 
    '16. Dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich 

wysokości(współpraca z inwestorem)' 
    '17. Dyspozycyjność nadzoru inwestorskiego przy odbiorach' 
    '18. Częstość występowania sporów i szybkość ich 

rozwiązywania(współpraca z inwestorem)'}; 
par1txt=char(parametry(par1+1));    %Parametr do poprawy jako pierwszy 
set(handles.par1txt, 'string', par1txt); 

  
wyjscie=max(wyjscie,[],2); 
wyjscie1=wyjscie(1); 
wyjscie2=wyjscie(2); 
wyjscie3=wyjscie(3); 
wyjscie4=wyjscie(4); 
wyjscie5=wyjscie(5); 
wyjscie6=wyjscie(6); 
wyjscie7=wyjscie(7); 
wyjscie8=wyjscie(8); 
wyjscie9=wyjscie(9); 
wyjscie10=wyjscie(10); 
wyjscie11=wyjscie(11); 
wyjscie12=wyjscie(12); 
wyjscie13=wyjscie(13); 
wyjscie14=wyjscie(14); 
wyjscie15=wyjscie(15); 
wyjscie16=wyjscie(16); 
wyjscie17=wyjscie(17); 
wyjscie18=wyjscie(18); 

  
if wyjscie1==0 
    wyjscie1='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie2==0 
    wyjscie2='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie3==0 
    wyjscie3='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie4==0 
    wyjscie4='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie5==0 
    wyjscie5='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie6==0 
    wyjscie6='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie7==0 
    wyjscie7='brak danych wejściowych'; 
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end 
if wyjscie8==0 
    wyjscie8='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie9==0 
    wyjscie9='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie10==0 
    wyjscie10='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie11==0 
    wyjscie11='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie12==0 
    wyjscie12='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie13==0 
    wyjscie13='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie14==0 
    wyjscie14='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie15==0 
    wyjscie15='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie16==0 
    wyjscie16='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie17==0 
    wyjscie17='brak danych wejściowych'; 
end 
if wyjscie18==0 
    wyjscie18='brak danych wejściowych'; 
end 
set(handles.wynik1, 'string', wyjscie1); 
konkluzja1=interpretacja(wyjscie1); 
set(handles.konkluzja1, 'string', konkluzja1); 

  
set(handles.wynik2, 'string', wyjscie2); 
konkluzja2=interpretacja(wyjscie2); 
set(handles.konkluzja2, 'string', konkluzja2); 

  
set(handles.wynik3, 'string', wyjscie3); 
konkluzja3=interpretacja(wyjscie3); 
set(handles.konkluzja3, 'string', konkluzja3); 

  
set(handles.wynik4, 'string', wyjscie4); 
konkluzja4=interpretacja(wyjscie4); 
set(handles.konkluzja4, 'string', konkluzja4); 

  
set(handles.wynik5, 'string', wyjscie5); 
konkluzja5=interpretacja(wyjscie5); 
set(handles.konkluzja5, 'string', konkluzja5); 

  
set(handles.wynik6, 'string', wyjscie6); 
konkluzja6=interpretacja(wyjscie6); 
set(handles.konkluzja6, 'string', konkluzja6); 
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set(handles.wynik7, 'string', wyjscie7); 
konkluzja7=interpretacja(wyjscie7); 
set(handles.konkluzja7, 'string', konkluzja7); 

  
set(handles.wynik8, 'string', wyjscie8); 
konkluzja8=interpretacja(wyjscie8); 
set(handles.konkluzja8, 'string', konkluzja8); 

  
set(handles.wynik9, 'string', wyjscie9); 
konkluzja9=interpretacja(wyjscie9); 
set(handles.konkluzja9, 'string', konkluzja9); 

  
set(handles.wynik10, 'string', wyjscie10); 
konkluzja10=interpretacja(wyjscie10); 
set(handles.konkluzja10, 'string', konkluzja10); 

  
set(handles.wynik11, 'string', wyjscie11); 
konkluzja11=interpretacja(wyjscie11); 
set(handles.konkluzja11, 'string', konkluzja11); 

  
set(handles.wynik12, 'string', wyjscie12); 
konkluzja12=interpretacja(wyjscie12); 
set(handles.konkluzja12, 'string', konkluzja12); 

  
set(handles.wynik13, 'string', wyjscie13); 
konkluzja13=interpretacja(wyjscie13); 
set(handles.konkluzja13, 'string', konkluzja13); 

  
set(handles.wynik14, 'string', wyjscie14); 
konkluzja14=interpretacja(wyjscie14); 
set(handles.konkluzja14, 'string', konkluzja14); 

  
set(handles.wynik15, 'string', wyjscie15); 
konkluzja15=interpretacja(wyjscie15); 
set(handles.konkluzja15, 'string', konkluzja15); 

  
set(handles.wynik16, 'string', wyjscie16); 
konkluzja16=interpretacja(wyjscie16); 
set(handles.konkluzja16, 'string', konkluzja16); 

  
set(handles.wynik17, 'string', wyjscie17); 
konkluzja17=interpretacja(wyjscie17); 
set(handles.konkluzja17, 'string', konkluzja17); 

  
set(handles.wynik18, 'string', wyjscie18); 
konkluzja18=interpretacja(wyjscie18); 
set(handles.konkluzja18, 'string', konkluzja18); 
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STRESZCZENIE 

Tytuł: System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych 

Częstym problemem podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych jest 

ograniczona współpraca uczestników przedsięwzięcia w dążeniu do wspólnych celów. 

Bardziej charakterystyczna dla budownictwa jest koncentracja poszczególnych 

uczestników przedsięwzięć na celach indywidualnych. Towarzyszy temu zwykle niski 

poziom wzajemnego zaufania, niedostateczny przepływ informacji oraz relacje 

opierające się na współzawodnictwie. Postawy takie sprzyjają powstawaniu sporów 

i opóźnień realizacji prac oraz przekraczaniu założonego budżetu. 

Wielu naukowców oraz praktyków szansę na poradzenie sobie z wymienionymi 

problemami upatruje w upowszechnieniu stosowania partnerstwa w przedsięwzięciach 

budowlanych. Podejście to zakłada zmianę tradycyjnych relacji na relacje opierające się 

na zaufaniu, poświęceniu się wspólnym celom i wzajemnym zrozumieniu. Istotną rolę 

w partnerstwie odgrywa efektywna komunikacja oraz ustalony proces rozwiązywania 

problemów. 

Rozwijanie relacji partnerskich pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć 

budowlanych wymaga bieżącego monitorowania relacji w różnych obszarach 

współpracy. Brakuje natomiast kompleksowych narzędzi pozwalających zarówno 

na bieżącą ocenę, jak i określenie zaleceń do sterowania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych. 

W pracy przybliżono korzyści i trudności związane ze stosowaniem podejścia 

partnerskiego w przedsięwzięciach budowlanych. Omówiono krytyczne czynniki 

sukcesu partnerstwa oraz proces jego wdrażania. Dokonano również krytycznej analizy 

opracowanych dotychczas metod oceny partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych. 

Na podstawie przeglądu parametrów relacji partnerskich wymienianych 

w literaturze przedmiotu oraz wywiadów z ekspertami opracowano strukturę 

parametrów relacji partnerskich pomiędzy zarządzającym przedsięwzięciem 

a wykonawcami (podwykonawcami), projektantem, dostawcami materiałów i sprzętu 
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budowlanego oraz inwestorem. Poszczególnym parametrom przypisane zostały 

wskaźniki liczbowe wykorzystywane do oceny parametrów. 

Opracowano autorską metodę oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych pozwalającą na określenie poziomu relacji partnerskich w odniesieniu 

do poszczególnych parametrów, uczestników przedsięwzięcia oraz całego 

przedsięwzięcia. Wykorzystano przy tym, zaproponowane przez autora, rozmyte 

rozszerzenie metody AHP (Analytic Hierarchy Process), które w większym stopniu, 

niż dotychczas prezentowane formy rozmyte tej metody, odpowiada założeniom 

jej klasycznej wersji. Agregacja ocen ekspertów w metodzie AHP dokonywana jest 

w sposób dotychczas nieprezentowany. 

Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące oceny poziomu relacji 

partnerskich oraz ich wpływu na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji 

przedsięwzięć budowlanych. Wyniki wskazują na dobry poziom relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych, realizowanych w Polsce. Najlepiej kształtują się 

relacje zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, nieznacznie słabiej 

z dostawcami, wykonawcami (podwykonawcami) oraz projektantem. Analiza wyników 

badań pozwala stwierdzić, że rozwijanie relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanym przekłada się w największym stopniu na korzyści w odniesieniu do czasu 

i kosztu realizacji przedsięwzięć. Wpływ relacji partnerskich na jakość 

i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć jest natomiast znacznie niższy. 

W pracy przedstawiono także model sterowania relacjami partnerskimi 

w przedsięwzięciach budowlanych uwzględniający to, w jakim stopniu poprawa 

poziomu poszczególnych parametrów relacji partnerskich przekłada się na korzyści 

w odniesieniu do czasu, kosztu, jakości oraz bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięcia. 

Bazuje on na wnioskowaniu rozmytym Mamdaniego. Oprócz ocen parametrów relacji 

partnerskich, zmienne wejściowe stanowią wagi mierników sukcesu przedsięwzięcia 

(czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięcia) oraz określone 

na podstawie badań ankietowych, wagi wpływu parametrów relacji partnerskich 

na wymienione mierniki sukcesu przedsięwzięcia. Zmienną wyjściową modelu stanowi 

konkluzja, która może przyjmować następujące zalecenia w odniesieniu do danego 

parametru relacji partnerskich: zachowaj, popraw lub popraw natychmiast. Zalecenia 

uzupełniają przykładowe działania, jakie można podjąć, aby poszczególne parametry 
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relacji partnerskich poprawić. Model zakłada również wskazanie parametru relacji 

partnerskich, który należy poprawić jako pierwszy. Opracowany model sterowania 

relacjami partnerskimi został poddany analizie wrażliwości na zmiany rodzajów funkcji 

przynależności zmiennych. 

Metoda oceny i model sterowania relacjami partnerskimi zostały samodzielnie 

przez autora zaimplementowane do postaci programu komputerowego z graficznym 

interfejsem użytkownika, stanowiącego system sterowania i oceny relacji partnerskich 

w przedsięwzięciach budowlanych. Wykorzystano w tym celu pakiet Matlab. System 

został wyposażony w moduły uczący oraz objaśniający. Pierwszy z nich umożliwia 

aktualizowanie wag wpływu poszczególnych parametrów relacji partnerskich 

na mierniki sukcesu przedsięwzięcia, na podstawie danych zebranych w trakcie 

realizacji danego przedsięwzięcia. Drugi pozwala na przedstawienie ścieżki 

wnioskowania prowadzącej do uzyskania danej konkluzji. 

System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach 

budowlanych został poddany wieloaspektowej weryfikacji obejmującej weryfikację 

konceptualną, logiczną, eksperymentalną oraz operacyjną. W ramach weryfikacji 

operacyjnej działanie systemu zostało przetestowane w rzeczywistym przedsięwzięciu 

budowlanym. 
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ABSTRACT 

Title: Control and evaluation system of partnering relations in construction 

projects 

A common problem during the implementation of construction projects 

is limited cooperation of project participants in pursuit of common goals. 

The concentration of individual project participants on their own goals is much more 

prevalent in the construction industry. This is usually accompanied by a low level 

of mutual trust, insufficient information flow and competitive relations. Such attitudes 

are conducive to disputes and delays in carrying out work and exceeding the assumed 

budget. 

Many researchers and practitioners see the opportunity to address 

the aforementioned problems in popularising the use of partnering in construction 

projects. This approach involves changing traditional relationships into relationships 

based on trust, dedication to common goals and mutual understanding. Effective 

communication and established problem-solving processes play an essential role 

in partnering. 

Developing partnering relations between construction project participants 

requires ongoing monitoring of relationships in various cooperation areas. However, 

there is a lack of comprehensive tools allowing both current assessment and defining 

recommendations for controlling partnering relations in construction projects. 

The work presents the advantages and difficulties associated with the application 

of a partnering approach in construction projects. Critical success factors in partnering 

and the process of its implementation were discussed. In addition, a critical analysis 

of previously developed methods of partnership assessment in construction projects was 

performed. 

Based on a review of partnering relation parameters mentioned in the literature 

and interviews with experts, a structure of parameters of partnering relations between 

the project manager, contractors (subcontractors), the designer, materials 

and construction equipment suppliers and the developer was developed. The individual 

parameters were assigned numerical indicators used to evaluate the parameters. 
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An original method of evaluating partnering relations in construction projects 

was developed, allowing the determination of the level of partnering relations in relation 

to individual parameters, project participants and the entire project. At the same time, 

a fuzzy extension of the AHP (Analytic Hierarchy Process) method proposed 

by the author was used, which corresponds to the assumptions of its classical version 

to a greater extent than previously presented fuzzy forms of this method. Aggregation 

of expert assessments in the AHP method was carried out in a way that had not been 

presented previously. 

A survey was carried out to assess the level of partnering relations and their 

impact on the time, cost, quality and safety of construction projects. The results 

indicated a good level of partnering relations in construction projects implemented 

in Poland. The relations between the project manager and the developer are the best, 

while those with suppliers, contractors (subcontractors) and the designer were worse 

by a small margin. The analysis of the survey results made it possible to conclude that 

the development of partnering relations in construction projects translates to benefits 

in terms of project execution time and costs to the greatest degree. However, the impact 

of partnering relations on the quality and safety of project implementation 

is considerably lower. 

The paper also presents a model of partnering relations control in construction 

projects, taking into account the extent to which the improvement in the level 

of individual partnering relation parameters translates to benefits in terms of time, cost, 

quality and safety of project execution. It is based on Mamdani's fuzzy inference 

system. In addition to assessing partnering relation parameters, input variables include 

weights of project success measures (project execution time, cost, quality and safety) 

and the weights of the impact of partnering relation parameters on project success 

measures determined on the basis of a survey. The model's output variable 

is a conclusion that can take the form of the following recommendations for a given 

partnering relation parameter: maintain, improve or improve immediately. 

The recommendations are complemented by examples of actions that can be taken 

to improve the individual partnering relation parameters. The model also assumes 

the indication of the partnering relation parameter to be improved first. The partnering 
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relations control model was subjected to an analysis of sensitivity to changes in 

the types of variable membership functions. 

The evaluation method and the partnering relations control model were 

implemented by the author himself into the form of a computer program with 

a graphical user interface, constituting a control and evaluation system of partnering 

relations in construction projects. The Matlab package was used for this purpose. 

The system has been equipped with a learning module and an explanatory module. 

The first one enables the updating of the weights of the impact of partnering relation 

parameters  on project success measures, based on data collected during the execution 

of a given project. The second module displays the path of inference leading to a given 

conclusion. 

The control and evaluation system of partnering relations in construction 

projects has been subjected to multi-faceted validation including conceptual, logical, 

experimental and operational validation. As part of the operational validation, the 

operation of the system was tested in a real construction project. 


