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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 
AKRONIMY: 

 alternatywne rozwiązanie budynku 
  algorytm Donga, Shaha i Wonga  

 ekwiwalent rocznych kosztów cyklu życia (ang. equivalent annual cost) 
 szacowany okres użytkowania (ang. estimated service life) 
 środowiskowa ocena cyklu życia (ang. life cycle assessment) 
 koszty cyklu życia (ang. life cycle costs) 

 ekonomiczna analiza cyklu życia (ang. life cycle cost analysis) 
 zarządzanie cyklem życia (ang. life cycle management)  
 społeczna analiza cyklu życia (ang. life cycle social analysis) 
  model rozmytego wnioskowania o wielu wejściach i jednym wyjściu (z ang. multi-

input-single-output)  
,   wartość bieżąca netto (ang. net present value, net present worth) 

 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 
 Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

 stopa dyskonta 
 wzorcowy okres użytkowania (ang. reference service lifetime) 
 całość kosztów życia (ang. whole life costs) 

OZNACZENIA STOSOWANE W MODULE ROZMYTEJ OCENY RYZYKA W CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW: 
, , … ,  zbiór zidentyfikowanych czynników ryzyka w cyklu życia budynku {Zi} 

( ) prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego czynnika ryzyka (zmienna wejściowa x1) 
( ) skutek (konsekwencja) wystąpienia i-tego czynnika ryzyka, (zmienna wejściowa x2) 

( ) wynik opisujący konieczność uwzględnienia wpływu i-tego czynnika ryzyka na 
wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku (zmienna 
wyjściowa y) 

∗, ∗, ∗  wartości ostre (nierozmyte) zmiennych x1, x2 i y, 
, ,  przestrzenie rozważań zmiennych (x1  [0, 1], x2  [1, 5] i y  [0, 1]) 

( ), ( ), ( ) zbiory terminów lingwistycznych w przestrzeniach X1, X2 i Y 
, ,  zbiory rozmyte terminów lingwistycznych w przestrzeniach X1, X2 i Y 
( ∗), ( ∗), ( ∗) stopnie przynależności wartości ostrych zmiennych x1, x2 i y 
, , ,  zbiór parametrów opisujących kształt funkcji przynależności 

 szerokość rozkładu krzywej Gaussa 
 liczba relacji (reguł) rozmytych 
 N-ta relacja (reguła) rozmyta 
( ∗, ∗) stopień przynależności (prawdziwości) dla N-tej relacji (reguły) rozmytej 
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OZNACZENIA STOSOWANE W MODULE SZACOWANIA CAŁOŚCI KOSZTÓW ŻYCIA BUDYNKÓW: 
 koszty początkowe, inwestycyjne (ang. initial costs) 

 zdyskontowana wielkość kosztów operacyjnych (ang. operational costs) 
 zdyskontowana wielkość kosztów wycofania (ang. withdrawal costs) 
 zdyskontowana wielkość kosztów środowiskowych (ang. environmental costs) 

 zdyskontowana wielkość korzyści, przychodów (ang. incomes) 
 rozmyta wartość trwania cyklu życia i-tego budynku lub i-tego rozwiązania 

alternatywnego budynku (równa czasowi eksploatacji) 
 rozmyta wielkość wskaźnika procentowego stopy dyskonta 

,  rozmyta wartość czasu, po którym naliczany zostaje odpowiednio k-ty okresowy koszt 
operacyjny lub m-ta okresowa korzyść (przychód) 

,  rozmyta wielkość kosztów początkowych 
,  rozmyta wielkość j-tego rocznego kosztu operacyjnego 

,  rozmyta wielkość k-tego okresowego kosztu operacyjnego 
,  rozmyta wielkość kosztów wycofania 

,  rozmyta wartość współczynnika dyskonta dla rocznych kosztów operacyjnych (ang. 
present worth factor) 

,  rozmyta wartość współczynnika dyskonta dla k-tego okresowego kosztu 
,  rozmyta wartość współczynnika dyskonta dla kosztów wycofania 

,  rozmyta wielkość l-tego rocznego przychodu 
,  rozmyta wielkość m-tego okresowego przychodu 

,  rozmyta wielkość przychodu osiągniętego w fazie wycofania 
,  rozmyta wartość współczynnika dyskonta dla przychodów rocznych 

,  rozmyta wartość współczynnika dyskonta dla m-tego okresowego przychodu 
,  rozmyta wartość współczynnika dyskonta dla przychodu osiągniętego w fazie 

wycofania 
 rozmyta wartość współczynnika rocznego dyskonta (ang. annuity factor) 

,  odpowiednio rozmyte wartości bieżące netto dla kosztów i przychodów w cyklu życia 
i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku 

,  odpowiednio rozmyta i ostra wielkość kosztów cyklu życia i-tego budynku lub i-tego 
rozwiązania alternatywnego budynku 

 rozmyta wielkość kosztów cyklu życia i-tego budynku lub i-tego rozwiązania 
alternatywnego budynku, obliczona dla wartości pewnych (nieobarczonych 
ryzykiem) 

, , ,  odpowiednio liczba (krotność) kosztów operacyjnych o charakterze rocznym oraz 
okresowym w cyklu życia i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego 
budynku 
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 rozmyta wielkość przychodów osiągniętych w cyklu życia i-tego budynku lub i-tego 
rozwiązania alternatywnego budynku 

, , ,  odpowiednio liczba (krotność) przychodów operacyjnych o charakterze rocznym oraz 
okresowym w cyklu życia cyklu życia i-tego budynku lub i-tego rozwiązania 
alternatywnego budynku 

,  odpowiednio rozmyta i ostra wielkość całości kosztów życia i-tego budynku lub i-
tego rozwiązania alternatywnego budynku 

,  odpowiednio rozmyta i ostra wartość ekwiwalentna rocznych kosztów cyklu życia i-
tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku 

∆ , , ∆ ,  odpowiednio rozmyta i ostra wielkość dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia 
i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku 
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1. WSTĘP 
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu pracy 

Jednym z podstawowych kierunków działań Unii Europejskiej ograniczających 
możliwość pogarszania się szans rozwoju przyszłych pokoleń jest dążenie do zrównoważonego 
rozwoju [147]. Ze względu na wyczerpywanie się źródeł energii konwencjonalnej, wzrost 
kosztów jej nabycia oraz rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństw na całym świecie, 
dąży się do ograniczania kosztów związanych m.in. z budową, użytkowaniem i wycofaniem 
(likwidacją) obiektów budowlanych. Dlatego też Komisja Wspólnot Europejskich, mając na 
uwadze wymiar ekologiczny oraz uwzględniając priorytety zawarte w „Szóstym Programie 
Działań Środowiskowych”, opracowała Zintegrowaną Politykę Produktową (ZPP), która stała 
się integralną częścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE.  

Zintegrowane podejście produktowe (podejście ZPP) uznawane jest obecnie za możliwie 
najbardziej efektywny sposób realizowania wymiaru środowiskowego w odniesieniu do 
produktów. Podejście ZPP oparte jest na pięciu podstawowych zasadach: 

 myślenia w kategoriach cyklu życia, 
 współdziałania z rynkiem, 
 zaangażowania uczestników, 
 kontynuowania poprawy przez częste dokonywanie korekt, 
 zróżnicowania instrumentów polityki. 

Spośród wyżej wymienionych zasad, warto przybliżyć zasadę myślenia w kategoriach 
cyklu życia produktu (ang. life cycle thinking). Zgodnie z jej definicją, myślenie w kategoriach 
cyklu życia produktu oznacza ukierunkowanie na zmniejszenie całkowitego oddziaływania na 
środowisko, które może wystąpić w każdej fazie jego cyklu życia (projektowanie, produkcja, 
użytkowanie i wycofanie). Głównym aspektem całościowego ujęcia nad cyklem życia produktu 
jest identyfikacja zagrożeń środowiskowych w każdej fazie jego cyklu życia, aby możliwe było 
uniknięcie przenikania tych zagrożeń z jednej fazy do innej (kolejnej) [147, 150].   

Wprowadzenie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu jest możliwe poprzez 
zastosowanie odpowiednich narzędzi lub technik, wśród których wyróżnić można:  

 środowiskową ocenę cyklu życia – ang. life cycle assessment (LCA), 
 zarządzanie cyklem życia – ang. life cycle management (LCM), 
 ocenę kosztów cyklu życia – ang. life cycle cost analysis (LCCA), 
 projektowanie ekologiczne – ang. design for the environment (DfE). 
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obiekty budowlane traktowane są jako szczególny 
rodzaj produktu, bo eksploatowany przez wiele lat [147, 150]. Polska Klasyfikacja Obiektów 
Budowlanych (PKOB), która została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych (CC), stanowi, że obiekty budowlane rozumiane są jako produkty 
finalne działalności budowlanej [137]. Europejska klasyfikacja CC została z kolei opracowana 
na podstawie projektu klasyfikacji produktów CPC (ang. Central Product Classification), 
opublikowanej przez Narody Zjednoczone w 1991r. W związku z tym, możliwe staje się 
bezpośrednie przeniesienie zagadnienia myślenia w kategoriach cyklu życia produktu na 
obiekty budowlane i zastosowanie narzędzi lub technik odpowiednich dla tego zagadnienia. 

W odniesieniu do oceny kosztów cyklu życia obiektów budowlanych (w tym budynków), 
można zaobserwować, że nadal praktykowana jest reguła, według której inwestorzy wybierając 
wariant rozwiązania dla planowanego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie 
oraz eksploatacji obiektu budowlanego aż do jego wycofania, skupiają się przede wszystkim 
na nakładach inwestycyjnych tj. związanych wyłącznie z jego realizacją. Akceptowane przez 
inwestora jest to rozwiązanie, które odpowiada jego wymaganiom jakościowym, ale 
jednocześnie generuje możliwie najniższe nakłady inwestycyjne oraz zapewnia najkrótszy czas 
realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W pracy [78] przedstawiono strukturę kosztów 
ponoszonych w cyklu życia przeciętnego budynku mieszkalnego, z której wynika, że udział 
nakładów inwestycyjnych w kosztach cyklu życia przeciętnego budynku mieszkalnego wynosi 
ok. 10%, nakładów na modernizacje i remonty – 10%, nakładów na rozbiórkę i utylizację 
odpadów oraz pozostałe koszty – 10%. Aż 70% stanowią natomiast koszty związane  
z eksploatacją (m.in. koszty zużycia energii w trakcie jego użytkowania). Jak wynika  
z przywołanych tutaj wyników badań, nakłady inwestycyjne mogą stanowić tylko niewielką 
część kosztów ponoszonych w cyklu życia przeciętnego budynku mieszkalnego. 

W Polsce i na świecie zagadnienie kosztów cyklu życia obiektów budowlanych jest 
częsty przedmiotem badań naukowych. Polscy naukowcy związani z Sekcją Inżynierii 
Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 
próbują od pewnego czasu zaproponować alternatywę dla reguły wyboru wariantu rozwiązania 
dla planowanego przedsięwzięcia budowlanego wyłącznie w oparciu o nakłady inwestycyjne 
związane z jego realizacją.  

Niezwykle ważne jest również to, że polski system zamówień publicznych został 
poddany istotnym zmianom, które spowodowane są koniecznością wdrożenia unijnych 
dyrektyw, tj. klasycznej 2014/24/UE [133] oraz sektorowej 2014/25/UE [134], a także 
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stopniowym dążeniem do elektronizacji zamówień publicznych (począwszy od 2018r.). 
Według zapisów dyrektywy klasycznej, państwa członkowskie UE mogą postanowić, aby 
zamawiający publiczni nie stosowali wyłącznie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert  
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub mogli ograniczyć jej zastosowanie 
tylko do specyficznych kategorii instytucji zamawiających lub określonych rodzajów 
zamówień publicznych. 

Proces nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych, który zapoczątkowano  
w sierpniu 2014r. ma właśnie na celu przeciwdziałać powszechnemu zjawisku stosowania  
w większości polskich zamówień publicznych jedynego kryterium, tj. kryterium najniższej 
ceny. W związku z tym w nowelizowanej Ustawie prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, zm. z 22 czerwca 2016r.) [139] znacząco 
poszerzono katalog kryteriów przetargowych oceny ofert. W art. 91., pkt. od 3b do 3d opisano 
m.in. „rachunek kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia”, który można będzie stosować 
jako tzw. kryterium kosztu, które ma stanowić alternatywę dla najbardziej powszechnego 
dotychczas kryterium ceny.  

O pozytywnych efektach nowelizacji prawa zamówień publicznych świadczy „Raport 
dotyczący kryteriów oceny ofert” [151], opublikowany przez Urząd Zamówień Publicznych  
w maju 2017r. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian 
wprowadzonych nowelizacjami Ustawy PZP z dnia 29 sierpnia 2014r. i z dnia 22 czerwca 
2016r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie 
publiczne. Zawarto następujące wnioski, że przed nowelizacją Ustawy PZP w sierpniu 2014r.: 

 udział procentowy postępowań przetargowych na roboty budowlane poniżej progów 
unijnych, tj. publikowanych w Biurze Zamówień Publicznych (BZP) z ceną jako jedynym 
kryterium wyniósł aż 92%, a z ceną i innymi kryteriami – pozostałe 8%, 

 w przypadku postępowań powyżej progów unijnych, tj. publikowanych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE), udział procentowy postępowań z ceną jako 
jedynym kryterium wyniósł 76%, a z ceną i innymi kryteriami – pozostałe 24%. 

Po kolejnych zmianach Ustawy PZP w sierpniu 2014r. i szczególnie w czerwcu 2016r., sytuacja 
poprawiła się znacząco, ponieważ: 

 udział procentowy postępowań przetargowych na roboty budowlane poniżej progów 
unijnych (publikowanych w BZP) z ceną jako jedynym kryterium wyniósł 3% (redukcja 
o 89% w stosunku do stanu przed nowelizacją w sierpniu 2014r.), a z ceną i innymi 
kryteriami – pozostałe 97%, 
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 w przypadku postępowań powyżej progów unijnych (publikowanych w Dz. Urz. UE), 
udział procentowy postępowań z ceną jako jedynym kryterium wyniósł 10% (redukcja  
o 66% w stosunku do stanu przed nowelizacją w sierpniu 2014r.), a z ceną i innymi 
kryteriami – pozostałe 90%. 
Reasumując, koszty eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, w wielu 

przypadkach mogą być bardziej istotne niż nakłady inwestycyjne. Wzięcie pod uwagę tych 
kosztów obok ceny za wykonanie np. obiektu budowlanego może mieć uzasadniony 
ekonomicznie sens. Najniższa cena za wykonanie obiektu budowlanego może nie uchronić 
zamawiającego od ponoszenia w czasie jego eksploatacji niewspółmiernie wysokich kosztów 
np. z uwagi na zastosowanie drogich materiałów eksploatacyjnych, wysokie zapotrzebowanie 
na energię, itp. W takich sytuacjach decydującym kryterium oceny ofert powinna być nie cena 
wykonania obiektu budowlanego, ale oszacowane koszty jego cyklu życia. 

Zatem w niedalekiej przyszłości będzie się wymagać, aby przedsięwzięcia budowlane 
były efektywne ekonomicznie i środowiskowo, ale w pełnym wymiarze ich cyklu życia. Taki 
stan rzeczy spowoduje jeszcze bardziej dynamiczny rozwój zagadnienia kosztów cyklu życia 
obiektów budowlanych, które jest zagadnieniem bardzo aktualnym, istotnym i wiążącym, gdyż 
jest związane z jednym z bieżących kierunków działań Unii Europejskiej, który ma za zadanie 
ograniczyć możliwość pogarszania się szans rozwoju przyszłych pokoleń poprzez skuteczne 
wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju. 

1.2. Cele i tezy pracy 
Celem głównym pracy jest opracowanie podstaw matematycznych modelu 

pozwalającego na szacowanie całości kosztów życia budynków wraz z możliwością 
kwantyfikacji dodatku kosztowego za ryzyko dla konstrukcji budynków i innych konstrukcji 
zwykłych, czyli obiektów budowlanych czwartej kategorii projektowego okresu użytkowania. 

Pierwszym celem cząstkowym pracy jest budowa modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu 
życia budynku, dzięki któremu oceniający ryzyko będzie mógł podjąć arbitralną decyzję  
o konieczności uwzględnienia wpływu zidentyfikowanego czynnika ryzyka na wielkość 
odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku bądź jej braku. 

Drugim celem cząstkowym pracy jest stworzenie w oparciu o prowadzone badania 
własne bazy danych o skutkach wystąpienia czynników ryzyka, które zidentyfikowano  
w poszczególnych fazach cyklu życia budynku. 
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Szczegółowa analiza krajowych i zagranicznych źródeł literatury oraz wytycznych 
pakietu norm ISO 15686 “Buildings and constructed assets. Service life planning” (tytuł polski: 
„Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania”), które dotyczą kluczowych zagadnień 
będących przedmiotem badań w dysertacji, a także wnioski z przeprowadzonych badań 
własnych, pozwoliły autorowi pracy na sformułowanie głównej tezy pracy oraz dwóch tez 
pomocniczych. 

Główna teza pracy: 
Uwzględnienie wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynku jest konieczne, 

a wpływ ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynku powinien być brany pod uwagę na 
etapie wstępnego planowania przedsięwzięcia budowlanego, tj. na początku fazy 
programowania budynku. 

Pierwsza teza pomocnicza: 
W cyklu życia budynku można zidentyfikować grupę czynników ryzyka o charakterze 

technologicznym oraz realizacyjnym (budowlanym), których wpływ na odpowiadające im 
składniki kosztów cyklu życia budynku jest bardziej istotny niż wpływ ryzyka o charakterze 
finansowym. 

Druga teza pomocnicza: 
Transfer ryzyka do fazy eksploatacji budynku i poniesienie wyższych nakładów na jego 

użytkowanie i utrzymanie w czasie przyszłym jest rozwiązaniem bardziej korzystnym dla 
inwestora pod względem dążenia do minimalizacji kosztów cyklu życia budynku. 

1.3. Przedmiot badań 
Sformułowanie celów i tez pracy pozwoliło autorowi wyodrębnić główne zagadnienia 

składające się na przedmiot badań. Są to: 
1) koszty cyklu życia budynków, w zakres których wchodzą również pojęcia całości 

kosztów życia budynków oraz dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynków, 
2) ryzyko oddziałujące na budynki w poszczególnych fazach ich cyklu życia, które mieści 

się w zakresie zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych. 
Oba wymienione powyżej zagadnienia odnoszą się bezpośrednio do terminów budynek, 

cykl życia budynku oraz przedsięwzięcie budowlane. O ile termin cyklu życia budynku zostanie 
szczegółowo omówiony w rozdziale 2 dysertacji, o tyle pojęcia budynek i przedsięwzięcie 
budowlane winny zostać doprecyzowane już w tym miejscu, gdyż mnogość ich definicji 
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(szczególnie tych, które dostępne są w polskiej literaturze przedmiotu) może powodować 
pewne niejasności. Już na wstępie, na dodatkowe wyjaśnienie zasługuje okoliczność, iż 
przedmiot badań zawężony został do pojęcia budynek. Wynika to z faktu, że autor dysertacji 
brał dotychczas czynny udział (w swojej praktyce zawodowej) wyłącznie w realizacji 
przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie, modernizacji lub remoncie budynków. 
Budowle, obiekty liniowe, czy obiekty małej architektury nie były przedmiotem zainteresowań 
naukowych i praktycznych autora dysertacji. 

O definicji budynku traktuje Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 
nr 89 poz. 414) [138]. W art. 3 pkt. 1 i 2 zawarto zapis, że przez pojęcie obiekt budowlany 
należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowlanych. Za budynek uznany może być z kolei taki obiekt 
budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Odrębną, choć bliską definicji budynku z Prawa budowlanego, przedstawia Polska 
Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), która została wprowadzona rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) [137].  
W rozdziale 2 („Pojęcia podstawowe”) znajdują się definicje obiektu budowlanego oraz 
budynku. Przez pojęcie obiekt budowlany należy rozumieć konstrukcję połączoną z gruntem  
w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych, będącą 
wynikiem prac budowlanych. Budynkiem może być nazwany zadaszony obiekt budowlany 
wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb 
stałych, a przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. 

Z racji tego, że obie przytoczone powyżej definicje budynku obowiązują z uwagi na 
wprowadzone w Polsce regulacje prawne, proponowane jest, aby w niniejszej pracy 
doktorskiej, termin budynek rozumiany był zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów 
Budowlanych (PKOB). Za przyjęciem w pracy definicji budynku zgodnie z PKOB przemawia 
dodatkowo argument, że obiekty budowlane traktowane są jako produkty finalne działalności 
budowlanej (o czym wspomniano już w podrozdziale 1.1 dysertacji), a systematyka w niej 
przyjęta pozwala jednoznacznie podzielić budynki na mieszkalne i niemieszkalne. Jest to 
możliwe również w przypadku przeznaczenia budynku do wielu celów, np. gdy budynek 
mieszkalny ma być jednocześnie hotelem lub biurem, ponieważ PKOB definiuje tzw. kryterium 
głównego użytkowania. 
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Przedsięwzięcie budowlane nie jest terminem regulowanym prawnie, dlatego w pracy 
rozumiane będzie jako splot współzależnych działań, których celem jest zaspokojenie potrzeb 
budowlanych inwestora lub właściciela budynku według definicji Kasprowicza [46]. 

1.4. Zakres pracy 
Niniejsza praca obejmuje swoim zakresem elementy przedstawione schematycznie na 

rysunku 1.1. W związku z koniecznością zdefiniowania problemu badawczego, doprecyzować 
należy, że w myśl wytycznych i założeń pakietu norm ISO 15686 („Budynki i budowle. 
Planowanie okresu użytkowania”), budynek stanowiący materiał badawczy w niniejszej 
rozprawie, zaliczany będzie do tzw. czwartej kategorii projektowego okresu użytkowania 
obiektów budowlanych zgodnie z normą PN-EN 1990:2002 [141], czyli jak dla konstrukcji 
budynków i innych konstrukcji zwykłych. 

 
Rys. 1.1. Schemat blokowy zakresu dysertacji; źródło: opracowanie własne 
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2. CYKL ŻYCIA BUDYNKU 
2.1. Pojęcia cyklu życia i całego cyklu życia budynku 

Podstawowym pojęciem charakteryzującym zagadnienia składające się na przedmiot 
badań niniejszej pracy doktorskiej jest cykl życia budynku, który jest różnie definiowany  
w literaturze przedmiotu. 

Najpełniej pojęcie cyklu życia opisuje norma ISO 15686-5:2008 “Buildings  
and constructed assets. Service life planning. Life cycle costing” [140], która stanowi jedną  
z części pakietu międzynarodowych norm ISO 15686:2008 „Budynki i budowle. Planowanie 
okresu użytkowania”, które mają zastosowanie w budownictwie do planowania okresu 
użytkowania budynków i budowli.  

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) zawarł dotychczas w wykazie polskich norm pięć 
spośród dziesięciu części pakietu norm ISO 15686. Są to kolejno normy: PN-ISO 15686-1:2005 
„Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne” [142],  
PN-ISO 15686-2:2005 „Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania” 
[143], PN-ISO 15686-3:2005 „Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych” [144], 
PN-ISO 15686-6:2006 „Część 6: Procedury związane z uwzględnianiem wpływów 
środowiskowych” [145] oraz PN-ISO 15686-7:2010 „Część 7: Ocena właściwości użytkowych 
na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania” [146]. Wszystkie 
wymienione tutaj części pakietu norm PN-ISO 15686 zostały skatalogowane w Sektorze 
Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych (SBD). W wielu państwach na świecie, m.in.  
w Australii, Meksyku, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w kilku 
państwach członkowskich UE, jak Czechy, Francja, czy Holandia, norma ISO 15686-5:2008 
[140] ma status normy wdrożonej do stosowania. W wykazie polskich norm brak jest jednak 
tej części pakietu norm ISO 15686. 

W punktach A.3.3 oraz A.3.4 (Aneks A) normy ISO 15686-5:2008 [140] wyróżniono 
definicje cyklu życia oraz całego cyklu życia budynku, zgodnie z którymi: 

 cykl życia (ang. life cycle) oznacza kolejne, powiązane ze sobą okresy czasu pomiędzy 
czasem wybranym a czasem wycofania lub zbycia budynku, w których oceniane są 
pewne kryteria (np. koszty, zużycie energii); okres ten może zostać sprecyzowany  
w analizie np. jako okres równy czasowi najmu lub posiadania lub obejmować cały cykl 
życia, przy czym okres cyklu życia podlega zdefiniowaniu zakresu oraz specyfiki 
wymagań eksploatacyjnych dla danego składnika budynku, 
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 cały cykl życia (ang. entire life cycle) oznacza kolejne, powiązane ze sobą okresy czasu 
pomiędzy czasem wybranym a czasem do końca okresu użytkowania budynku, tj. do 
„końca życia”. 
W projekcie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 10 listopada 2017r. 

w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania 
informacji o tych kosztach [135], również zdefiniowano cykl życia budynku. Zgodnie  
z definicją zawartą w §2 projektu, cykl życia budynku oznacza wszelkie, możliwie kolejne lub 
powiązane fazy istnienia budynku, w szczególności nabycie, utrzymanie, użytkowanie oraz 
rozbiórkę budynku. Co warte podkreślenia, we właściwym Rozporządzeniu Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków 
oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach [136] (przygotowanym w oparciu  
o jego projekt z listopada 2017r.), definicji cyklu życia budynku nie zawarto. 

W obszarze badań Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, cyklem życia budynku nazywany jest pewien skończony 
proces obejmujący działania związane z fazami realizacji przedsięwzięcia budowlanego 
polegającego na planowaniu, wykonaniu i eksploatacji budynku aż do jego wyburzenia,  
w których budynek znajduje się w różnych stanach istnienia, tzn. materialnie istnieje lub 
materialnie nie istnieje [47]. Podstawowymi fazami charakteryzującymi opisane powyżej 
przedsięwzięcie budowlane są kolejno fazy: programowania (zwana również fazą planowania), 
realizacji, eksploatacji (inaczej użytkowania i utrzymania) oraz wycofania [28, 37, 47, 59]. 

Działania polegające na: analizie potrzeb budowlanych sformułowanych przez inwestora, 
badaniu uwarunkowań techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, opracowaniu koncepcji  
i projektowaniu, wchodzą w zakres fazy programowania (planowania). Tę pierwszą fazę cyklu 
życia budynku utożsamia się z terminem tzw. wirtualnego (materialnie nieistniejącego) 
budynku. Eksploatację, czyli użytkowanie i utrzymanie oraz rozbiórkę budynku przypisuje się 
odpowiednio fazom eksploatacji i wycofania. Obie te fazy związane są z realnie (materialnie) 
istniejącym budynkiem. Zanim jednak dojdzie do eksploatacji budynku, następuje proces jego 
stopniowego i systematycznego przekształcenia z budynku wirtualnego w realny. Realizacja 
budynku (np. budowa, montaż) początkuje ten etap cyklu życia, w którym budynek zaczyna 
materialnie istnieć. Faza ta nosi nazwę fazy realizacji i z nią bezpośrednio związane są procesy 
produkcji budowlanej, w tym produkcja materiałów oraz komponentów budowlanych [47]. 
Zagospodarowanie odpadów budowlanych następuje po rozbiórce budynku, która kończy jego 
cykl życia [59]. Opisany tutaj ciąg procesów przedstawia schematycznie rysunek 2.1., który 
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stanowi uogólniony pogląd na pojęcie cyklu życia budynku, opracowany przez polskich 
naukowców. 

 
Rys. 2.1. Cykl życia budynku według naukowców Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych;  

źródło: opracowanie własne na podstawie [28, 47, 89] 
W badaniach na świecie można jednak zauważyć, że pojęcia cyklu życia i całości cyklu 

życia są wyraźnie rozgraniczone, a przedmiotem rozważań może być nie tylko cykl życia 
budynku i procesu jego budowy (WPC, ang. whole process of construction), ale również cykl 
życia materiału budowlanego (BM, ang. building material) lub kombinacji komponentów 
budowlanych (CC, ang. components combination) [37, 55, 59].  

Spośród wymienionych powyżej przypadków, najbardziej złożonym cyklem życia 
charakteryzuje się budynek. Cykl życia budynku związany jest z cyklami życia materiałów  
i komponentów budowlanych poprzez wydobycie surowców i produkcję materiałów 
budowlanych wraz z ich dostarczeniem na miejsce budowy. W kolejnej fazie następują procesy 
związane z przygotowaniem budynku do wykonania w miejscu budowy. Temu procesowi 
towarzyszą zarówno działania przygotowawcze (analiza potrzeb sformułowanych przez 
inwestora, projektowanie czy kompletowanie dokumentacji), jak również konstrukcyjne 
(począwszy od scalania komponentów budowlanych aż do wzniesienia całego obiektu). 
Dodatkowo na tym etapie występują działania poboczne, tj. wewnętrzne procesy transportowe 
(transport sprzętu, ekip budowlanych, itp.), procesy budowlane, produkcja odpadów, czy 
zużycie energii niezbędnej do wykonania budynku. Po etapie wznoszenia budynku następują 
etapy jego użytkowania i likwidacji z końcowym zagospodarowaniem odpadów powstałych po 
rozbiórce [48, 74]. Podczas fazy użytkowania prowadzone mogą być okresowe prace 
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remontowe, wymiana komponentów lub instalacji budowlanych, przebudowa, nadbudowa, 
rozbudowa budynku, itp. Rysunek 2.2. przedstawia interpretację graficzną cyklu życia budynku 
według podejścia prezentowanego w badaniach światowych. 

 
Rys. 2.2. Cykl życia budynku w analizach na świecie; źródło: opracowanie własne na podstawie [48, 74] 

Należy zaznaczyć, że ostatecznie w pracy doktorskiej przyjęte zostały definicje cyklu 
życia oraz całego cyklu życia budynku zgodnie z normą ISO 15686-5:2008 [140]. Liczne 
publikacje zagraniczne (m.in. [2, 16, 39, 48, 53, 59, 67]), powołują się na definicje zawarte  
w tej właśnie normie. Podstawowym schematem obrazującym cykl życia budynku stał się 
natomiast schemat pokazany na rysunku 2.1., tj. przedstawiający cykl życia budynku według 
naukowców Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych z jego zakończeniem poprzez wyburzenie 
budynku z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki. 
W dysertacji, schemat ten zostanie uzupełniony o wariant zakończenia cyklu życia budynku 
poprzez jego wtórną sprzedaż z terenem, na którym został posadowiony lub odsprzedaż jego 
części (np. wyposażenia lub instalacji). 
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2.2. Typy końca cyklu życia budynku 
W podrozdziale 2.1 przytoczono normowe definicje cyklu życia oraz całego cyklu życia 

budynku. Tylko normowa definicja całego cyklu życia budynku może oznaczać jednoznacznie 
okres od momentu wykonania budynku do jego wycofania poprzez wyburzenie (czyli do 
„końca życia”), o ile czas wybrany do analizy będzie określony jako początek fazy realizacji 
budynku. 

Istnieją trzy podejścia dotyczące możliwości zakończenia cyklu życia budynku, które 
dopuszcza pakiet norm ISO 15686. Są to: 

1) „od kołyski po grób” (ang. from cradle to grave), 
2) „od kołyski do kołyski” (ang. from cradle to cradle), 
3) „od kołyski do bramy” (ang. from cradle to gate). 

Analizując źródła literaturowe traktujące o pojęciach cyklu życia oraz całego cyklu życia 
budynków, zauważyć można, że przede wszystkim polscy naukowcy preferują podejście do 
końca cyklu życia typu „od kołyski po grób”, gdyż faza wycofania kończy się zazwyczaj 
rozbiórką budynku i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, zwanych odpadami 
budowlanymi [28, 47, 59].  

Rozbiórka budynku nie jest jednak jedynym rozwiązaniem mogącym zakończyć jego 
cykl życia. W pracach Silvestre, De Brito i Pinheiro [100], Sterner [107] oraz Wonga, Perery  
i Eamesa [118], zwrócono uwagę na alternatywną możliwość zakończenia cyklu życia budynku 
poprzez jego wtórną sprzedaż z terenem, na którym został posadowiony lub odsprzedaż jego 
części (np. wyposażenia lub instalacji). Takie podejście, które popiera przedłużenie cyklu życia 
budynku, komponentu budowlanego lub ponowne użycie materiału budowlanego 
pochodzącego z odzysku lub recyklingu, nazywane jest „od kołyski do kołyski”.  

Trzecim możliwym rozwiązaniem zakończenia cyklu życia budynku jest podejście typu 
„od kołyski do bramy”. Ma ono jednak ograniczone zastosowanie w przypadku analiz cyklu 
życia wykonywanych z perspektywy produkcji materiałów i komponentów budowlanych,  
o czym wspominają Takano, Winter, Hughes i Linkosalmi [109]. 

Budowany w dysertacji model szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko będzie uwzględniał dwa 
następujące typy zakończenia cyklu życia budynku, tj. „od kołyski po grób” oraz „od kołyski 
do kołyski”. Oba wymienione tutaj  typy zakończenia cyklu życia budynku są zgodne  
z założeniami normy ISO 15686-5:2008 [140]. 
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2.3. Strategie zarządzania i scenariusze cyklu życia budynku 
Każde przedsięwzięcie budowlane jest wynikiem sformułowanych przez inwestora 

potrzeb, którym towarzyszą pewne, określone cele [49]. Zarówno potrzeby, jak również cele 
budowlane definiowane są przez inwestora na samym początku i poprzedzają pierwszą z faz 
cyklu życia budynku, tj. fazę programowania (planowania). Aby możliwe było osiągnięcie celu 
na poziomie najbardziej zadawalającym inwestora w perspektywie przedsięwzięcia 
budowlanego polegającego na realizacji i późniejszej eksploatacji budynku aż do jego 
wycofania, należy już na etapie wstępnego planowania przedsięwzięcia, przygotować i poddać 
ocenie wybrane scenariusze cyklu życia budynku dla różnych strategii jego zarządzania.  

Na tę bardzo istotną kwestię zwraca uwagę Fojud [28], który w swojej pracy zajmuje się 
analizą kosztów cyklu życia komponentów budowlanych wykorzystywanych do budowy 
obiektów liniowych. Jako przykłady celów budowlanych definiowanych przez inwestora, autor 
podaje dwa przeciwstawne cele dla produktu, jakim jest nawierzchnia drogowa. Pierwszy  
z celów odnosi się do niezakłóconej eksploatacji nawierzchni drogowej przez okres 20 lat przy 
założeniu wykonywania tylko bieżącego utrzymania i remontów cząstkowych. Autor zakłada 
tym samym minimalizację nakładów w fazie eksploatacji nawierzchni drogowej przy 
poniesieniu wysokich nakładów inwestycyjnych w fazie jej realizacji. Drugi z celów 
(przeciwny do pierwszego) jest z kolei oparty na założeniach minimalizacji nakładów 
inwestycyjnych w fazie realizacji przy planowaniu ciągłego wzmacniania i napraw nawierzchni 
drogowej w fazie eksploatacji, które mogą jednak prowadzić do wydłużenia jej cyklu życia.  

Fojud [28] przedstawia definicje obu tytułowych pojęć. Według niego:  
 strategia zarządzania to zbiór przygotowanych przez inwestora działań, których 

konsekwencje są rozpoznane przy zadanych warunkach brzegowych i służą osiągnięciu 
założonego celu,  

 scenariusz cyklu życia to zbiór zdefiniowanych funkcji i procesów, które ułożone są  
w pewną logiczną kolejność, a których skutki prowadzą do osiągnięcia celu zamierzenia 
określonego w przyjętej strategii zarządzania produktem w cyklu jego życia. 
Jako przykłady analizowanych przez siebie strategii zarzadzania, autor podaje dwie 

strategie odnoszące się do budowy nawierzchni drogi [28]. Pierwsza strategia jest związana  
z typową formułą realizacji nawierzchni podatnej, według której produkt jest realizowany  
w pełnym wymiarze konstrukcyjnym, odpowiadającym potrzebom jakie wystąpią dopiero  
w dziesiątym roku eksploatacji nawierzchni. Druga strategia (nazwana przez autora strategią 
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wzmocnień) polega na wybudowaniu nawierzchni drogi w układzie konstrukcyjnym, 
pozwalającym na jego stopniowe wzmacnianie w czasie eksploatacji, zgodnie z potrzebami 
wynikającymi z prognozowanego modelu obciążeń nawierzchni. Dla każdej ze zdefiniowanych 
strategii, autor tworzy scenariusze cyklu życia, które poddawane są następnie analizom,  
m.in. z uwagi na koszty cyklu życia nawierzchni drogowych (przy czym cykle ich życia nie są 
równe i wynoszą od 20 do 23 lat).  

W badaniach światowych istnieją również opracowania, które w podobny sposób opisują 
problematykę strategii zarządzania i scenariuszy cyklu życia w aspekcie wykonywania analiz 
cyklu życia w budownictwie. 

Zayed, Chang i Fricker [127] dokonują ekonomicznej oceny cyklu życia (LCCA) dla 
powłok lakierniczych mostów stalowych. Autorzy na potrzeby wykonania analizy definiują 
tzw. scenariusze rehabilitacji (ang. rehabilitation scenarios), które odpowiadają 
poszczególnym strategiom utrzymania (ang. maintenance strategies) powłok lakierniczych 
mostów stalowych w fazie eksploatacji. Tak zdefiniowane scenariusze rehabilitacji służą 
autorom do porównania kosztów cyklu życia dla trzech alternatywnych strategii utrzymania 
powłok lakierniczych, tj.: konserwacji bieżącej, napraw miejscowych oraz wtórnego 
malowania po określonym czasie eksploatacji. W ostatnim kroku swojej analizy, autorzy 
rekomendują najlepszą strategię utrzymania powłok malarskich w ich cyklu życia spośród 
proponowanych wstępnie rozwiązań. 

Frangopol, Lin i Estes [29] przedstawiają metodę optymalizacji strategii napraw elementu 
betonowego w cyklu życia dźwigarów mostowych. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę 
planowania strategii utrzymania elementów konstrukcyjnych w fazie eksploatacji obiektu 
mostowego wskazując, że strategia napraw oraz strategia prewencyjnego zapobiegania 
pogarszania się stanu konstrukcji, są typowymi strategiami utrzymania obiektów mostowych. 
Autorzy podkreślają, że obie strategie utrzymania oraz ich modyfikacje tworzone są zwykle  
w oparciu o doświadczenie nabyte przy realizacji danej strategii utrzymania na innych 
(podobnych) obiektach mostowych, a nie w oparciu o badania teoretyczne. Według autorów, 
optymalne rozwiązanie dotyczące strategii utrzymania obiektów mostowych powinno być 
budowane w oparciu o kryterium minimalnego kosztu cyklu życia, ale z uwzględnieniem 
wpływu tych kosztów na niezawodność konstrukcji i ryzyko wystąpienia awarii lub  
(w skrajnych przypadkach) ryzyko zniszczenia konstrukcji w trakcie eksploatacji obiektu 
mostowego. 
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Norma ISO 15686-5:2008 [140] charakteryzuje syntetycznie trzy typy utrzymania 
budynku (ang. types of maintenance). Najbardziej zbliżone podejście do strategii utrzymania 
według wytycznych normowych prezentują Frangopol, Lin i Estes [29]. Obie, wymienione 
przez autorów strategie prewencyjnego zapobiegania pogarszaniu się stanu konstrukcji  
(ang. preventive maintenance) oraz strategia zorientowana na naprawy (ang. corrective 
maintenance) są wymienione w pkt. 5.4.2.2. normy ISO 15686-5:2008 [140] jako te strategie, 
które powinny być brane pod uwagę w przypadku wykonywania analiz związanych  
z szacowaniem kosztów cyklu życia budynków. Norma dopuszcza ponadto trzeci możliwy do 
zastosowania typ strategii utrzymania, czyli utrzymanie odroczone (ang. deferred 
maintenance). Utrzymanie odroczone jest także powiązane z naprawami, ale wykonywanymi 
dopiero w momencie, gdy decydent (lub podmioty go wspomagające) zakwalifikują naprawę 
jako pilną, która może mieć istotne konsekwencje dla kosztów cyklu życia budynku. 

W niniejszej pracy doktorskiej, alternatywne warianty realizacji przedsięwzięcia 
budowlanego polegającego na realizacji i eksploatacji budynku aż do jego wycofania (nazwane 
w modelu i-tymi scenariuszami cyklu życia), będą budowane w przykładach obliczeniowych 
zgodnie z definicjami strategii zarządzania oraz scenariusza cyklu życia, przedstawionymi 
przez Fojuda [28], ale również spełniającymi wytyczne normy ISO 15686-5:2008 [140]  
w zakresie typów utrzymania budynku. 

2.4. Prognozowanie długości okresu eksploatacji budynku 
2.4.1. Użytkowanie i utrzymanie budynku 
Faza eksploatacji jest najbardziej istotną z faz cyklu życia budynku zarówno z punktu 

widzenia jego oddziaływania na środowisko oraz społeczeństwo, jak również z perspektywy 
wpływu na wielkość kosztów cyklu życia.  

Według definicji Słownika języka polskiego PWN [149], eksploatacja oznacza 
„wykorzystywanie czegoś w sposób racjonalny, użytkowanie urządzeń w sposób racjonalny, 
zgodnie z ich przeznaczeniem”. Baryłka i Baryłka [11], a także Olearczuk [73], definiują 
tożsamo eksploatację jako proces obejmujący zespół wszystkich działań technicznych, 
organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych, które mają na celu umożliwienie budynkowi 
wypełnienie wymaganych funkcji (zgodnych z jego przeznaczeniem), włącznie z koniecznym 
jego dostosowaniem do zmian warunków zewnętrznych. 

Zasadniczy i najdłużej trwający etap eksploatacji budynku stanowią działania polegające 
na jego użytkowaniu oraz utrzymaniu. Użytkowaniem budynku nazywany jest podzbiór działań 
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związanych z wypełnieniem wymaganych funkcji, a więc wykorzystanie budynku zgodnie  
z jego przeznaczeniem [89]. Do podstawowych funkcji budynku zaliczyć można następujące 
funkcje [59]:  

 użytkową, która odnosi się bezpośrednio do przeznaczenia budynku (np. funkcja 
mieszkalna, usługowo-handlowa, magazynowa, garażowa, itp.), 

 osłonową, która dotyczy zapewnienia izolacyjności termicznej oraz ochrony 
użytkowników i mienia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych 
(np. hałas, promieniowanie słoneczne, wiatr, itp.), 

 higieniczną, która ma zapewnić doprowadzenie powietrza o odpowiedniej jakości do 
wnętrza budynku, 

 estetyczną, 
 konstrukcyjną w zakresie zapewnienia nośności i stateczności budynku, czyli 

niezawodnego jego działania. 
Baryłka i Baryłka [11], a także Masters i Brandt [65] zwracają uwagę, że z pojęciem 

użytkowania budynku wiążą się bezpośrednio pojęcia okresu użytkowania oraz właściwości 
użytkowych budynku. Oba terminy zostały scharakteryzowane w normie PN-ISO  
15686-1:2005 „Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 1: Zasady ogólne” 
[142]. Okresem użytkowania według przywołanej tutaj normy nazywany jest okres od 
wybudowania do czasu zakończenia jego użytkowania, w którym budynek lub jego część 
spełnia co najmniej wymagane właściwości użytkowe. W ramach tej definicji, norma wyróżnia 
ponadto rodzaje okresów użytkowania, tj.: spodziewany, szacowany, projektowy, 
przewidywany oraz prognozowany (planowany) okres użytkowania [11]. Okres użytkowania 
w budownictwie może być również postrzegany jako rzeczywisty czas użytkowania materiałów 
i elementów budowlanych, przy założeniu, że ich właściwości i charakterystyczne parametry 
spełniają minimalne, dopuszczalne wartości [65]. 

Utrzymaniem budynku nazywany jest natomiast podzbiór działań związanych  
z umożliwieniem wypełniania przez budynek wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym 
dostosowaniem do zmian warunków zewnętrznych [89, 142]. Wspomniany tutaj podzbiór 
działań to ogół robót pozwalających na utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym 
i estetycznym, który ma na celu zapobieganie nadmiernemu pogarszaniu się właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej budynku. Są to następujące rodzaje robót [11, 94]: 

 konserwacyjne – dotyczące utrzymania ciągłości eksploatacyjnej budynków  
i zapewnienia odpowiednich warunków ich użytkowania, 
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 remontowe – związane z przywracaniem budynkom pierwotnych cech o charakterze 
technicznym oraz użytkowym, 

 modernizacyjne – dostosowujące budynki do nowych wymagań technicznych oraz 
użytkowych, 

 rozbiórkowe – podejmowane w sytuacji, gdy stan techniczny budynku jest nieodpowiedni 
lub jego zużycie powoduje, że przebudowa, rozbudowa, bądź nadbudowa (dostosowujące 
budynek do nowych potrzeb) stają się nieopłacalne. 
Za najważniejsze roboty, które mają zapewnić utrzymanie budynku w należytym stanie 

technicznym i estetycznym, uznaje się roboty konserwacyjne. Większość z nich ma charakter 
robót polegających na naprawie lub wymianie elementów budowlanych, które wykonywane są 
na bieżąco lub po dość krótkim upływie czasu od pierwotnego wykonania (wbudowania).  
Do robót konserwacyjnych zalicza się m.in. roboty polegające na [11]: 

 utrzymaniu czystości w budynku, jak również w jego otoczeniu (np. sprzątanie, 
odkurzanie, czyszczenie, szlifowanie, cyklinowanie podłóg, itp.), 

 nakładaniu powłok zabezpieczających poprzez metody smarowania, impregnacji, 
malowania, czy zabezpieczania powłokami antykorozyjnymi, 

 naprawie elementów budowlanych, które polegają na usunięciu zidentyfikowanych 
uszkodzeń oraz uzupełnieniu braków, które ujawniły się w trakcie eksploatacji budynku 
oraz przywróceniu wymaganych cech użytkowych w przypadku uszkodzonych 
elementów, 

 wymianie zużytych elementów budynku bez konieczności ingerencji w jego konstrukcję 
(np. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), 

 zmianie wykończenia wewnętrznego o charakterze dekoracyjnym, 
 bieżącej kontroli prawidłowej pracy urządzeń technicznych połączonej z ich 

regulowaniem oraz usuwaniem awarii i ich skutków w obiekcie. 
Działania mające na celu utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym  

i estetycznym oraz zapobieganie nadmiernemu pogarszaniu się jego właściwości użytkowych, 
zostaną uwzględnione w budowanym module szacowania całości kosztów życia budynku 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko w odpowiednich składnikach 
kosztów cyklu życia, ponoszonych w fazie eksploatacji budynku. W kosztach tych zostaną 
uwzględnione nakłady na roboty konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne oraz 
rozbiórkowe. 
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2.4.2. Modelowanie długości okresu eksploatacji budynku 
Długość okresu eksploatacji budynku jest zależna od jego trwałości. Autorzy [9, 64] oraz 

normy [141, pkt. 2.4] i [142, pkt. 3.2.5] opisują trwałość budynku jako zdolność do spełnienia 
wymagań użytkowych (funkcji) w określonym czasie, przy jednoczesnym działaniu czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, przewidywanych w okresie użytkowania budynku. Trwałość 
poszczególnych elementów budynku jest zależna od wielu czynników, do których zaliczyć 
można [2, 9, 41, 64, 70, 142]: 

A. jakość użytych materiałów i/lub komponentów budowlanych, 
B. poziom projektowania, 
C. poziom wykonania, 
D. środowisko wewnętrzne, 
E. środowisko zewnętrzne, 
F. warunki użytkowania, 
G. poziom utrzymania. 

Niektóre elementy budowlane cechują się wrażliwością na zmiany temperatur oraz 
wilgotności, tj. warunki środowiskowe (czynniki D i E – wymienione w poprzednim akapicie). 
Do czynników, które w mniejszym stopniu mogą wpływać niekorzystnie na trwałość 
elementów budowlanych, zakwalifikować można z kolei czynniki jakościowe (A, B i C). 
Zwykle jakość użytych elementów budowlanych jest determinowana poprzez odpowiednio 
dobraną technologię produkcji, poddawaną weryfikacji w sposób ciągły, przy pomocy systemu 
kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej. Poziom projektowania, oraz wykonawstwa konstrukcji 
budynków i innych konstrukcji zwykłych można uznać obecnie za dobry lub bardzo 
porównywalny dla wszystkich przypadków projektowych. Norma PN-ISO 15686-1:2005 
[142], w swoich wytycznych zaznacza wyraźnie, że każdy z czynników (od A do G), 
potencjalnie wpływających na trwałość, może wywierać skutek niekorzystny, korzystny lub nie 
wpływać na trwałość budynku wcale. 

Prognozowanie (planowanie) długości okresu eksploatacji budynku jest niezbędne 
zarówno w przypadku szacowania kosztów cyklu życia budynku, jak również w procesie 
zarządzania ryzykiem oddziałującym na budynek w poszczególnych fazach jego cyklu życia. 
Długość okresu eksploatacji budynku przyjmowana jest jako równa prognozowanemu 
(planowanemu) okresowi użytkowania SL (ang. service life), który może zostać obliczony  
w oparciu o projektowy okres użytkowania budynku, który stanowi podstawę do oszacowania 
okresu użytkowania budynku ESLB (ang. estimated service life of building) [113]. 
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Marteinsson [64] oraz Masters i Brandt [65] wyróżniają dwa podejścia do prognozowania 
(planowania) okresu użytkowania budynku, tj. podejście analityczne oraz empiryczne. Modele 
analityczne bazują na kryterium jakościowym materiału lub komponentu budowlanego oraz 
mechanizmie ich zużycia. Modele empiryczne odnoszą się natomiast do wcześniejszych 
doświadczeń i badań związanych z takimi samymi lub podobnymi budynkami, które pracują  
w porównywalnych warunkach klimatycznych. 

Dla pewnego typu komponentów występujących w określonym położeniu i czasie, 
ogólna postać funkcji prognozowanego (planowanego) okresu użytkowania SL(s, t) jest 
następująca: 
 ( , ) = [ , ( ), ( , ), ( , )] (2.1) 
gdzie: s – wektor położenia w przestrzeni, t – czas, iq – jakość początkowa materiału lub komponentu,  

de – degradacja (obniżenie właściwości użytkowych), pr – poziom wykonawstwa. 
W podejściu analitycznym sporządzenie modelu opartego na funkcji SL jest 

skomplikowane i problematyczne. Sytuacja obliczeniowa budowana jest na podstawie 
sformułowań analitycznych związanych m.in. z jakością komponentów, wpływem środowiska, 
czy poziomem utrzymania. Taki model, często bazujący na stochastycznych zmiennych, 
wymaga sporej ilości informacji o relacjach występujących między nimi. Trudne jest również 
ustalenie, czy takie czynniki jak jakość komponentu lub poziom utrzymania mogą być w ogóle 
modelowane w sposób analityczny, gdyż zależą one od decyzji podejmowanych subiektywnie 
przez decydentów lub podmioty ich wspierające [64]. Modele analityczne mogą być stosowane 
w praktyce jedynie w przypadku ograniczenia ilości zmiennych, co podkreślono w publikacjach 
[41, 64, 70]. 

W przypadku podejścia empirycznego, opis matematyczny wymagań jakościowych, 
technicznych, eksploatacyjnych, funkcjonalnych i społecznych stawianych elementom 
budowlanym nie jest konieczny. Metody empiryczne opierają się na jednoznacznej, 
deterministycznej definicji wielkości istotnych parametrów. 

Przykładem metody empirycznej prognozowania okresu użytkowania budynków jest 
metoda współczynników. Metoda ta jest modyfikacją metody opracowanej przez Japoński 
Instytut Architektury (AIJ) [17] i jest przywoływana w normach międzynarodowych 
związanych z prognozowaniem (planowaniem) okresu użytkowania, m.in. w normie PN-ISO 
15686-1:2005 [142]. Metoda współczynników jest metodą szacunkową. Podstawowy wzór 
metody nie opiera się na funkcji czasu SL(s,t). Szacowany okres użytkowania ESL  
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(ang. estimated service lifetime), formułowany jest jako iloczyn następujących wartości 
zdeterminowanych [142]: 

 = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  (2.2) 
gdzie: RSL – wzorcowy okres użytkowania, fA, fB, …, fG – wartości przyporządkowane czynnikom wpływającym 

na trwałość (wymienione na początku niniejszego podrozdziału). 
Aby możliwe było oszacowanie ESL, należy przeprowadzić dwuetapową analizę, na 

którą składają się [142]: 
1) określenie wzorcowego okresu użytkowania RSL (ang. reference service lifetime), 
2) przyporządkowanie wartości czynnikom wpływającym na trwałość (czynniki od A do G 

– wymienione na początku niniejszego podrozdziału). 
Przez wzorcowy okres użytkowania budynku RSL należy rozumieć udokumentowany 

okres wyrażony w latach, w którym komponent lub zestaw komponentów składających się na 
budynek lub konstrukcję, utrzyma się na poziomie modelowym w ściśle określonych 
warunkach [142]. RSL może zostać przyjęty do obliczeń na podstawie: 

 danych dostarczonych przez producenta komponentu budowlanego,  
 doświadczeń lub obserwacji podobnych konstrukcji lub materiałów pracujących  

w podobnych warunkach,  
 ocen trwałości wyrobu wykonywanych przez komitety akceptacji działających przy 

Komisji Europejskiej, które zamieszcza się w raportach krajowych, 
 dostępnej literatury technicznej,  
 przepisów budowlanych, które mogą podawać typowe okresy użytkowania 

komponentów, budynków, konstrukcji, itp., 
 normowych tabel pochodzących z PN-EN 1990:2004 [141] oraz PN-ISO 15686-1:2005 

[142]. 
W ostatnim punkcie poprzedniego akapitu zostały przywołane normy stosowane  

w budownictwie, na podstawie których można przyjmować do obliczeń wzorcowy okres 
użytkowania RSL. Tabele 2.1. oraz 2.2. przedstawiają odpowiednio projektowe okresy 
użytkowania budynków DLB (ang. design lifetime of building) oraz minimalne projektowe 
okresy użytkowania komponentów budowlanych DLC (ang. design lifetime of component) 
według tych norm. Pogrubioną czcionką zaznaczono informacje dotyczące konstrukcji 
budynków i innych konstrukcji zwykłych, które mieszczą się w zakresie pojęcia budynku, 
przyjętego w niniejszej pracy doktorskiej zgodnie z PKOB. 
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Tabela 2.1. Projektowe okresy użytkowania (DLB);  
źródło: opracowanie własne na podstawie normowej Tablicy 2.1 [141, s. 20] 

KATEGORIA PROJEKTOWEGO 
OKRESU UŻYTKOWANIA 

PROJEKTOWY OKRES 
UŻYTKOWANIA (LATA) PRZYKŁADY 

1 10 Konstrukcje tymczasowe1 
2 od 10 do 25 Wymienialne części konstrukcji np. 

belki podsuwnicowe, łożyska 
3 od 15 do 30 Konstrukcje rolnicze i podobne 
4 50 Konstrukcje budynków i inne 

konstrukcje zwykłe 
5 100 

Konstrukcje budynków 
monumentalnych, mosty i inne 
konstrukcje inżynierskie 

1 z wyłączeniem konstrukcji lub ich części, które mogą być demontowane w celu ponownego zmontowania 
Tabela 2.2. Zalecane minimalne projektowe okresy użytkowania komponentów (DLC) w latach;  

źródło: opracowanie własne na podstawie normowej Tablicy 1 [142, s. 23] 
KATEGORIA 

PROJEKTOWEGO 
OKRESU 

UŻYTKOWANIA 

PROJEKTOWY 
OKRES 

UŻYTKOWANIA 
OBIEKTU, 

KONSTRUKCJI 

KOMPONENTY ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA 

BUDYNKU, 
KONSTRUKCJI1 

NIEDOSTĘPNE 
LUB 

KONSTRUKCYJNE 

KTÓRYCH 
WYMIANA JEST 

KOSZTOWNA  
LUB TRUDNA 

GŁÓWNE 
NADAJĄCE SIĘ  
DO WYMIANY 

5 100 100 100 40 25 
4 60 60 60 40 25 

2, 3 25 25 25 25 25 
15 15 15 15 15 

1, 2 10 10 10 10 10 
1 komponenty łatwe do wymiany mogą mieć projektowy okres użytkowania od 3 do 6 lat 

W drugim kroku analizy należy zdecydować o wpływie poszczególnych czynników  
(od A do G) na RSL. Eksperci muszą stwierdzić jak dany czynnik może wpływać na RSL 
budynku i przyporządkować mu odpowiednią wielkość liczbową w oparciu o wytyczne zawarte 
w normie PN-ISO 15686-1:2005 [142].  

Jeśli ekspert uzna, że jakość wbudowanych w budynek materiałów oraz komponentów 
budowlanych, poziom projektowania, poziom wykonania, środowisko wewnętrzne  
i zewnętrzne, warunki użytkowania lub poziom utrzymania budynku nie wpływają na jego 
trwałość, to przyporządkowuje odpowiednim czynnikom wielkość wpływu na poziomie 
neutralnym, tj. 1,0. Jeśli ekspert stwierdzi, że któryś z wymienionych tu czynników (od A  
do G) ma wpływ negatywny na trwałość budynku, to przyporządkuje temu czynnikowi 
wielkość wpływu równą 0,8. W przeciwnym przypadku, gdy wpływ czynnika na trwałość 
budynku może być uznany za pozytywny, wytyczne normy PN-ISO 15686-1:2005 [142] 
dopuszczają możliwość zastosowania współczynnika wielkości wpływu dla czynnika na 
poziomie zwiększającym RSL, tj. 1,2. 
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Warto w tym miejscu przytoczyć najważniejsze postanowienie normy PN-ISO  
15686-1:2005 [142], że celem prognozowania (planowania) okresu użytkowania jest 
zapewnienie (na ile jest to tylko możliwe), że szacowany okres użytkowania komponentu lub 
budynku ESL, będzie przynajmniej tak długi jak projektowy okres użytkowania DL. Jeśli 
oszacowany okres użytkowania ESL byłby niższy niż wzorcowy okres użytkowania RSL 
(przyjęty do obliczeń ESL), to należałoby już na etapie fazy programowania (planowania) 
budynku dokonać analizy porównawczej rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych możliwych 
do zastosowania, aby szacowany okres użytkowania ESL był niekrótszy niż projektowy okres 
użytkowania DL. 

Do planowania długości okresu eksploatacji budynku, w module szacowania całości 
kosztów życia budynku umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, 
zastosowana zostanie empiryczna metoda prognozowania okresu użytkowania budynków,  
tj. metoda współczynników, która została zawarta w normie PN-ISO 15686-1:2005 [142].  
Z racji tego, że przedmiot badań jest zorientowany na budynki, wzorcowy okres użytkowania 
RSL dla budynków będzie przyjmowany na podstawie projektowych okresów użytkowania 
(DLB) według normowej tablicy 2.1., pochodzącej z PN-EN 1990:2004 [141].  
O przyporządkowaniu wielkości dla czynników wpływających na trwałość budynku 
decydować będą eksperci poproszeni o ocenę wpływu tych czynników.  
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3. KOSZTY CYKLU ŻYCIA BUDYNKU 
3.1. Pojęcia kosztów cyklu życia i całości kosztów życia budynku 

Pojęcie kosztów cyklu życia (ang. life cycle costs) towarzyszy licznym programom  
i projektom infrastrukturalnym, które są inicjowane przez Unię Europejską. Projekty te mają 
na celu realizację założeń zrównoważonego rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki 
państw członkowskich (m.in. w sektorze budowlanym). Jednym z projektów wdrażającym 
założenia zrównoważonego rozwoju jest projekt pn. “Lifetime” [148] (pełna nazwa projektu  
z ang. “Lifetime Engineering of Buildings and Civil Infrastructures”). Głównym celem tego 
projektu jest przyczynienie się do europejskiego i światowego rozwoju zrównoważonej 
ochrony środowiska przy wdrażaniu przedsięwzięć budowlanych i infrastrukturalnych.  

Jak wynika z definicji przytoczonej w projekcie “Lifetime”, kosztami cyklu życia 
produktu w budownictwie nazywane są całkowite koszty ponoszone w okresie życia produktu, 
zawierające koszty planowania, projektowania, nabycia, eksploatacji, konserwacji oraz 
składowania i likwidacji, które mogą zostać pomniejszone o wartość rezydualną (tzw. wartość 
resztową), jeśli istnieje.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji kosztów cyklu życia, które zależą od 
dziedziny badań oraz materiału badawczego [79]. W przypadku budownictwa (w bezpośrednim 
odniesieniu do budynków jako materiału badawczego), za najwłaściwsze zdaniem autora 
dysertacji, można uznać definicje, według których koszty cyklu życia budynku (LCC, ang. life 
cycle costs) to:  

 wyrażona w jednostkach walutowych wielkość wszystkich istotnych kosztów 
ponoszonych w cyklu życia budynku, z uwzględnieniem kosztów wpływających zarówno 
na dostępność, jak również niezawodne i bezpieczne działanie budynku w okresie analizy 
[16, 140, pkt. A.1.7], 

 suma wszystkich kosztów ponoszonych podczas cyklu życia budynku, systemu lub 
produktu, która zawierać powinna koszty projektu, budowy, pozyskania, działania, 
konserwacji i wartość rezydualną, jeśli istnieje [152]. 
Norma ISO 15686-5:2008 [140] definiuje pojęcie kosztów cyklu życia budynku  

w aneksie A (punkt A.1.7). W punkcie 4.2 normy zwrócono natomiast uwagę na konieczność 
różnicowania zakresu kosztów w ekonomicznych analizach cyklu życia (LCCA). Zwykle 
analizy LCCA obejmują wykaz kosztów poniesionych w okresie analizy (w aspektach 
technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym) lecz norma ISO 15686-5:2008 [140] 
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dopuszcza, aby w analizach, poza kosztami inwestycyjnymi, eksploatacyjnymi oraz kosztami 
wycofania, uwzględniane mogły być również tzw. „koszty niekonstrukcyjne” (ang. non-
construction costs). Koszty te związane są bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia 
budowlanego i obejmują np. podatki, koszty nabycia terenu, itp. [140]. 

Norma ISO 15686-5:2008 [140] odnosi się ponadto do kwestii kosztów ponoszonych 
przez przyszłych użytkowników. Na przykładzie mieszkań socjalnych, przedstawiony jest  
w niej przykład, gdzie podmiotem ponoszącym koszty czynszu w trakcie eksploatacji budynku 
jest użytkownik (najemca), a nie inwestor (właściciel). W takim przypadku, po stronie 
inwestora (właściciela) pojawia się korzyść materialna, która dla użytkownika (najemcy) jest 
kosztem. W normie sytuacja ta określona jest mianem przychodu (ang. income), który jest 
kwalifikowany po stronie inwestora (właściciela) [140]. Norma ISO 15686-5:2008 [140], 
również w aneksie A (punkt A.1.14), rozróżnia wyraźnie sytuację opisaną w powyższym 
przykładzie i definiuje pojęcie całości kosztów życia (WLC, ang. whole life costs) jako wielkość 
wyrażoną w jednostkach walutowych dla wszystkich istotnych kosztów oraz korzyści 
przewidywanych w cyklu życia budynku, z uwzględnieniem kosztów wpływających zarówno 
na dostępność jak również niezawodne i bezpieczne działanie budynku w okresie analizy  
[140, pkt. A.1.14].  

Na rysunku 3.1. wyjaśniono podstawową zależność zachodzącą pomiędzy pojęciami 
całości kosztów życia budynku (WLC), a kosztami cyklu życia budynku (LCC), tj. taką, że LCC 
zawierają się w WLC.  

 
Rys. 3.1. Elementy całości kosztów życia (WLC) oraz kosztów cyklu życia (LCC) budynku;  

źródło: opracowanie własne na podstawie normowego rysunku 2 [140] 
Koszty cyklu życia budynku odnoszą się wyłącznie do kosztów ponoszonych w jego 

cyklu życia. Jeśli zostaną dodane do nich koszty niekonstrukcyjne oraz przychody, to tak 
zsumowaną wielkość powinno się rozpatrywać przez wzgląd na normowe pojęcie całości 

CAŁOŚĆ KOSZTÓW ŻYCIA (WLC) 

KOSZTY CYKLU ŻYCIA (LCC) Przychody Koszty 
niekonstrukcyjne 

Koszty wycofania Koszty budowy Koszty użytkowania Koszty utrzymania 

Koszty środowiskowe (zużycie energii, media, itp.) 
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kosztów życia budynku (WLC). Ważne staje się wtedy, aby w rachunku sumacyjnym, koszty 
cyklu życia budynku (LCC) zostały zdefiniowane jako wielkości ujemne, a przychody jako 
wielkości dodatnie.  

Istotnym elementem jest również to, że wielkość oszacowanych kosztów cyklu życia 
budynku (bądź całości kosztów życia), powinna uwzględniać koszty związane z kwestiami 
środowiskowymi (m.in. zużycie energii, media, itp.) [140]. Punkt 4.1 normy ISO 15686-5:2008 
[140] zwraca uwagę, że wpływ budynku na środowisko (np. oszacowany poprzez wykonanie 
oceny środowiskowej w cyklu życia budynku LCA), powinien zostać przełożony na koszty 
cyklu życia budynku i stanowić źródło wiedzy lub danych, na podstawie których będzie 
możliwe oszacowanie kosztów środowiskowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszej pracy doktorskiej przyjęto ostatecznie definicje 
kosztów cyklu życia (LCC) oraz całości kosztów życia budynku (WLC) zgodnie z normą  
ISO 15686-5:2008 [140]. 

3.2. Podział kosztów i przychodów w cyklu życia budynku 
Do podstawowych kryteriów podziału kosztów cyklu życia budynku zalicza się: 

 podział ze względu na fazy cyklu życia, 
 podział ze względu na podmiot ponoszący koszty. 

W analizach kosztów cyklu życia budynków (LCC), oprócz kosztów konwencjonalnych 
związanych z realizacją, eksploatacją i wycofaniem budynku, uwzględnia się również koszty 
środowiskowe, które dotyczą wpływu na środowisko naturalne (np. emisja CO2, zużycie 
energii, itp. [140]) oraz na koszty społeczne [78, 150]. W poszczególnych fazach cyklu życia 
budynku wyróżnić można koszty początkowe (koszty inwestycyjne i koszty finansowania), 
koszty eksploatacji (koszty użytkowania i utrzymania budynku) oraz koszty wycofania. 
Podobnie jest z przychodami. Te również można zidentyfikować w każdej z faz cyklu życia 
budynku z wyłączeniem fazy programowania [79]. Szczegółowy podział kosztów przypisanych 
do faz cyklu życia budynków przedstawiono w tabeli 3.1. Tabela 3.2. przedstawia natomiast 
podział przychodów. Część przychodów mogących pojawić się w fazie wycofania, a które 
związane są z odsprzedażą (wyposażenia, instalacji) lub sprzedażą budynku wraz z terenem na 
którym został posadowiony, dotyczą alternatywnej możliwości zakończenia cyklu życia 
według podejścia „od kołyski do kołyski”, które scharakteryzowano szerzej w podrozdziale 2.2 
niniejszej dysertacji. 
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Tabela 3.1. Podział kosztów mogących wystąpić w poszczególnych fazach cyklu życia budynku;  
źródło: opracowanie własne na podstawie [6, 26, 118, 140] 

RODZAJ KOSZTÓW FAZY CYKLU ŻYCIA 
P R E W 

P O
CZ

ĄT
KO

WE
 

INW
ES

TY
CY

JN
E  

Nabycie terenu lub jego zapewnienie X    
Analiza koncepcyjna i studialna  X    
Projektowanie X    

Realizacja budynku  
Koszty robocizny  X   
Koszty nabycia materiałów 
budowlanych  X   
Koszty pracy sprzętu  X   

Wyposażenie budynku  X   
Koszty obsługi X X   

KF
 Podatki (np. VAT, PCC) X X   

Opłaty (np. uzyskanie pozwoleń, odsetki, koszty wymuszone 
skutkami środowiskowymi i gospodarczymi) X X   

O P
ER

AC
YJ

NE
 O K

RE
-

SO
WE

 Związane z konstrukcją Utrzymanie, konserwacja,  
Wymiana komponentów 
Naprawy, remonty 
Przeglądy okresowe 

  X  
Związane z wykończeniem   X  
Obsługa okresowa    X  

RO
CZ

NE
 Administracja   X  

Ubezpieczenia   X  
Koszty środowiskowe - media (energia, woda, ścieki)   X  
Koszty środowiskowe - utrzymanie czystości (sprzątanie)   X  
Utrzymanie i konserwacja bieżące   X  
Podatki (np. podatek od nieruchomości, środowiskowy)   X  

WYCOFANIA Likwidacja, wyburzenie    X 
Legenda: KF – koszty finansowania, P – faza programowania, R – f. realizacji, E – f. eksploatacji, W – f. wycofania 

Tabela 3.2. Podział przychodów mogących zaistnieć w fazach cyklu życia budynków;  
źródło: opracowanie własne na podstawie [140] 

RODZAJ PRZYCHODÓW FAZY CYKLU ŻYCIA 
R E W 

Sprzedaż powierzchni mieszkalnej, usługowej, i in. X X  
Wynajem powierzchni mieszkalnej, usługowej, i in.  X  
Odsprzedaż 

Wyposażenie  X X 
Instalacje  X X 
Materiały z odzysku   X 

Sprzedaż budynku   X 
Sprzedaż terenu   X 

Legenda: R – faza realizacji, E – f. eksploatacji, W – f. wycofania 
Odnośnie kryterium podziału poszczególnych rodzajów kosztów cyklu życia budynku 

pośród podmiotów ponoszących koszty, to w przypadku przedsięwzięć budowlanych 
polegających na budowie budynków (mieszkalnych, niemieszkalnych, usługowych lub 
łączących funkcje) i późniejszej ich eksploatacji aż do wycofania, są nimi podstawowi 
uczestnicy przedsięwzięcia budowlanego, tj. inwestor oraz wykonawca. Dodatkowo do tych 
podmiotów zaliczyć można przyszłych nabywców (ewentualnie najemców) powierzchni 
mieszkalnych lub usługowych, czyli użytkowników. Tabela 3.3. przedstawia podział kosztów 
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ze względu na podmiot, który może je ponosić w trakcie programowania, realizacji, 
eksploatacji lub wycofania budynku. 

Tabela 3.3. Podział kosztów cyklu życia budynków ze względu na podmiot je ponoszący;  
źródło: opracowanie własne na podstawie [6, 26, 78, 118] 

PODMIOT RODZAJ KOSZTÓW 

INWESTOR  
(WŁAŚCICIEL) 

Rozpoznanie rynku 
Nabycie terenu pod budynek 
Analiza koncepcyjna i studialna 
Projektowanie budynku 
Podatki i inne opłaty 
Media 
Kontrola okresowa budynku 
Koszty wycofania budynku 

WYKONAWCA 
(FIRMA, PRZEDSIĘBIORSTWO) 

Realizacja budynku 
Remonty i naprawy budynku 
Likwidacja usterek 
Gwarancje 

UŻYTKOWNIK 
(MIESZKANIEC, NAJEMCA) 

Wyposażenie 
Koszty operacyjne 
Koszty utrzymania 
Udogodnienia (np. za podwyższoną jakość wykonania) 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy źródeł literaturowych, część kosztów o znaczeniu 
społecznym i środowiskowym (np. uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych pracowników 
budowlanych, wywóz odpadów, czy skażenie środowiska), która może być ponoszona przez 
wymienione w tabeli 3.3. podmioty, obciążać w rzeczywistości będzie nie inwestora, nie 
wykonawcę, czy użytkownika, a ogół społeczeństwa, na którego ten zakres kosztów zostanie 
przeniesiony [53, 140]. 

Podział kosztów i przychodów, przedstawiony w niniejszym podrozdziale będzie 
stanowić źródło informacji o konieczności ich ujęcia w danych wejściowych (o charakterze 
finansowym) do modelu szacowania całości kosztów życia umożliwiającego kwantyfikację 
dodatku kosztowego za ryzyko. Zastosowane zostaną podziały dla kosztów cyklu życia 
budynku według tabeli 3.1., a dla przychodów według tabeli 3.2. 

3.3. Zakres, cele i założenia do ekonomicznej analizy cyklu życia budynku (LCCA) 
3.3.1. Zakres analizy LCCA 
Proces szacowania kosztów cyklu życia produktu w budownictwie ma charakter 

iteracyjny i składa się z następujących sześciu elementów [93, 150]: 
 definicja problemu, 
 definicja elementów kosztów, 
 modelowanie systemu, 
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 zbieranie danych, 
 modelowanie profilu kosztów, 
 ocena. 

Odnosząc powyższe elementy do przykładu ekonomicznej analizy cyklu życia budynku 
(LCCA), zauważyć można, że pierwszym krokiem analizy będzie zawsze definicja problemu  
i określenie celów. Kolejny etap polega na definicji elementów kosztów i ustaleniu kategorii 
dla poszczególnych kosztów w ramach ich struktury. W dalszej kolejności tworzony jest model 
uwzględniający wybrane (pożądane) kryteria wejściowe. Po tym procesie zbierane są dane, 
które pozwolą ilościowo określić parametry wejściowe dla budynku w okresie jego cyklu życia. 
Zebranie danych odbywa się w celu sporządzenia bilansu dla wszystkich elementów, które 
zostają włączone do systemu. Procedury obliczeniowe przygotowuje się do oceny ilościowej 
wszystkich wejściowych i wyjściowych danych w systemie. Ostatnimi etapami są 
przetworzenie danych oraz obliczenie kosztów cyklu życia budynku wraz z dokonaniem analiz 
niepewności lub ryzyka i analizy wrażliwości modelu. Schemat opisanego tutaj procesu 
szacowania kosztów cyklu życia (LCC) budynków przedstawia rysunek 3.2. 

 
Rys. 3.2. Schemat procesu ekonomicznej analizy cyklu życia (LCCA) budynków;  

źródło: opracowanie własne na podstawie [14, 93] 
Z racji tego, że w cyklu życia budynku ponoszone mogą być nie tylko koszty, ale 

notowane mogą być również korzyści (przychody) po stronie inwestora (właściciela) budynku, 
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norma ISO 15686-5:2008 [140] wskazuje na dwa następujące przypadki, zgodnie z którymi 
zakres ekonomicznej analizy cyklu życia (LCCA) może obejmować analizę kosztów cyklu 
życia budynku (LCC) lub analizę całości kosztów życia budynku (WLC). 

3.3.2. Cele analizy LCCA  
Celem głównym ekonomicznej analizy cyklu życia (LCCA) jest oszacowanie kosztów 

cyklu życia (LCC) dla materiału, komponentu lub obiektu budowlanego (w tym również 
budynku) [25]. W ujęciu normy ISO 15686-5:2008 [140], celem analizy może być ponadto 
oszacowanie całości kosztów życia (WLC). W tym przypadku materiałem badawczym może 
być wyłącznie budynek lub budowla. Istotne jest, że ekonomiczna analiza cyklu życia (LCCA) 
najczęściej służy w praktyce do dokonywania porównań pomiędzy alternatywnymi 
rozwiązaniami budynków w aspekcie kosztów cyklu życia lub całości kosztów życia  
[78, 79, 81]. 

Jak zauważa Dziadosz [25], oszacowanie kosztów cyklu życia budynku może stanowić 
podstawę do dokonania korekty wstępnie przyjętych założeń przez inwestora (decydenta, na 
imię którego ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie budowlane), które wykluczą ryzyko 
popełnienia błędów decyzyjnych, mogących prowadzić do niewłaściwego wyboru rozwiązań 
w fazie projektowania przedsięwzięcia (pod względem techniczno-ekonomicznym), co może 
skutkować znacznym zwiększeniem nakładów finansowych do poniesienia w fazie 
długotrwałej eksploatacji budynku. Tym samym, za cel dodatkowy LCCA, można uznać 
według autorki, dążenie do minimalizacji kosztów związanych z eksploatacją budynku. Cel ten 
jest utożsamiany z weryfikacją hipotezy o wysokim wpływie rozwiązań przyjętych na etapie 
projektowania przedsięwzięcia budowlanego na wielkość kosztów cyklu życia budynku.  

Z analizy źródeł literaturowych wynika ponadto, że istnieją inne cele poboczne 
(dodatkowe), które mogą być związane z LCCA.  

Ammar, Zayed i Mosehli [4] badają profil najwyższych kosztów dla wybranych 
elementów w budynkach, które stanowią materiał badawczy. Autorzy wnioskują, które  
z badanych rozwiązań alternatywnych będą dawać najmniejsze korzyści inwestorowi w fazie 
eksploatacji budynku. Autorzy wskazują więc słabe strony dla przygotowanych, 
alternatywnych wariantów przedsięwzięcia budowlanego polegającego na budowie  
i eksploatacji budynku aż do jego wycofania, co stanowi cel poboczny ich analizy. 

Plebankiewicz, Zima i Wieczorek, w badaniach własnych nad szacowaniem wielkości 
kosztów cyklu życia (LCC) lub całości kosztów życia (WLC) budynków [80, 81, 82, 84,  
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86, 88], dokonują analizy wpływu różnych wariantów realizacji budynków eksploatowanych 
aż do wycofania, w kontekście czynników ryzyka mogących zaistnieć w każdej z faz cyklu 
życia budynku. Autorzy proponują inwestorom różne warianty scenariuszy cyklu życia 
budynków, które są przez nich oceniane i porównywane pod względem kosztów cyklu życia 
(LCC) lub całości kosztów życia budynku (WLC) oraz ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu 
życia budynku (LCEAC) w przypadku, gdy porównywane czasy eksploatacji budynków są 
różne. Autorzy formułują dodatkowy cel analizy, który polega na badaniu wpływu sposobu 
reakcji na ryzyko zidentyfikowane w cyklu życia budynków na wielkość ich kosztów cyklu 
życia poprzez zdefiniowane przez siebie pojęcie dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia 
budynku (ΔRLCC). 

Celem dodatkowym LCCA według Fojuda [28] jest wspomaganie planowania nakładów 
na utrzymanie i użytkowanie komponentu budowlanego w fazie jego eksploatacji. Cel ten 
odpowiada badaniom autora nad wariantowaniem scenariuszy cyklu życia dla nawierzchni 
drogowych. 

Blanchard i Fabrycky [14] podkreślają natomiast, że ekonomiczna analiza cyklu życia 
(LCCA) powinna odnosić się do wszystkich kosztów związanych z budynkiem. Oznacza to, że 
składowe kosztów cyklu życia budynków, powinny być rozpatrywane nie tylko dla głównych 
procesów związanych z ich budową, eksploatacją i wycofaniem. Tym samym według autorów, 
za stosowne (choć trudne do osiągnięcia), należy uznać podejście, zgodnie z którym poza 
kosztami podstawowymi (związanymi z wydobyciem surowców, produkcją materiałów  
i komponentów budowlanych, konstruowaniem, użytkowaniem, utrzymaniem oraz rozbiórką 
budynku), analizie poddawane powinny być również koszty poboczne (te, które towarzyszą 
bezpośrednim procesom budowlanym na każdym etapie cyklu życia budynku – np. koszty 
transportu sprzętu i ekip budowlanych, koszty zużycia energii do produkcji budowlanej, koszty 
zagospodarowania odpadów pochodzących z remontów, nadbudów, przebudów, itp.). Zdaniem 
autorów, szczegółowa analiza kosztów pobocznych stanowi jeden z celów LCCA, w przypadku 
której ważne jest przede wszystkim to, aby każdy rodzaj kosztów włączonych do analizy, mógł 
być jednoznacznie zdefiniowany dla wszystkich wariantów rozwiązań budynków, gdy na 
podstawie kosztów ich cyklu życia, dokonywane mają być analizy porównawcze prowadzące 
do podjęcia decyzji przez inwestora o wyborze wariantu realizacji przedsięwzięcia 
budowlanego. 
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3.3.3. Założenia do analizy LCCA 
Oszacowanie kosztów cyklu życia budynku wiąże się z koniecznością uwzględnienia 

pewnych założeń oraz wytycznych, zgodnie z którymi [33, 78, 150]: 
 porównywane pod względem kosztów powinny być tylko takie przedsięwzięcia 

budowlane (lub ich elementy), które spełniają projektowy okres użytkowania, 
wymagania funkcjonalne i dotyczące właściwości użytkowych, 

 preferowane powinny być te rozwiązania, które spełniają wymagania właściwości 
użytkowych, ale generują niższe koszty cyklu życia budynku, 

 uwzględniane powinny być koszty w takim samym okresie użytkowania zarówno dla 
całego budynku, jak również jego poszczególnych elementów, 

 do analizy powinny być włączone wszystkie istotne czynniki ekonomiczne, także te, 
których charakter może być przypadkowy, 

 uwzględnione powinny zostać koszty początkowe, zawierające koszty odnoszące się 
bezpośrednio do całego budynku, jego elementów oraz konstrukcji, tj. koszty 
projektowania, wykonania konstrukcji i instalacji oraz koszty opłat i ewentualnych 
obciążeń, 

 uwzględnione powinny zostać wszystkie koszty operacyjne, tj. koszty zużycia energii, 
utrzymania czystości, ubezpieczenia, utrzymania, kontroli, rozbiórki i podatki, 

 koszty utrzymania powinny zawierać koszty związane z wymianą elementów 
budowlanych, naprawą, renowacją, demontażem i ponownym montażem elementów 
budowlanych, 

 do kosztów utrzymania powinno się doliczać koszty utrzymania codziennego oraz 
cyklicznego, 

 przyszłe koszty powinny być brane pod uwagę z odniesieniem ich wartości do dnia 
przeprowadzenia LCCA (np. w oparciu o rachunek dyskonta). 

3.4. Wybrane modele szacowania kosztów cyklu życia 
Ekonomiczna ocena cyklu życia (LCCA) jest przedmiotem rozważań naukowców 

polskich i zagranicznych. W wyniku badań zostało opracowanych kilka autorskich metod 
szacowania kosztów cyklu życia w budownictwie. Również metody wykorzystywane  
w rachunku ekonomicznym do porównań nakładów finansowych, poddano pewnym 
modyfikacjom umożliwiającym ich zaadaptowanie do LCCA.  
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W ujęciu najbardziej ogólnym, ekonomiczna ocena cyklu życia może zostać 
przeprowadzona tzw. metodą prostą lub złożoną [150]. Zastosowanie metody prostej jest 
słuszne jedynie w przypadku prostych porównań, które służą do wyboru optymalnego wariantu 
realizacji przedsięwzięcia lecz w przypadku, gdy okres eksploatacji przedsięwzięcia nie jest 
długi. Główną wadą metody prostej jest pominięcie w obliczeniach zjawiska zmiany wartości 
pieniądza w czasie oraz zmian cen energii. Drugie podejście do szacowania wielkości kosztów 
cyklu życia w budownictwie, to podejście złożone. Podejście złożone (w przeciwieństwie do 
podejścia prostego), umożliwia m.in. uwzględnienie ryzyka finansowego poprzez analizę 
zmiany wartości pieniądza w czasie. Zastosowanie zaawansowanych technik i narzędzi 
matematycznych (m.in. logiki rozmytej, algorytmów genetycznych, czy metod 
probabilistycznych), pozwala natomiast na analizę wpływu innych czynników ryzyka, które 
również można zidentyfikować w cyklu życia budynku. 

Warto zaznaczyć, że szacowanie kosztów cyklu życia ma charakter kalkulacji, a więc  
w obliczonej wielkości LCC powinien zostać uwzględniony wpływ zaistniałego ryzyka. Na tę 
bardzo istotną kwestię zwraca uwagę norma ISO 15686-5:2008 [140] w rozdziale 8. Treść 
normy wskazuje dodatkowo, że choć istnieją modele uwzględniające wpływ 
zidentyfikowanych czynników ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków, to żaden  
z nich nie definiuje i nie wyraża wpływu ryzyka w formie osobno skwantyfikowanego dodatku 
kosztowego za ryzyko (pkt. 8.1. normy). 

W kolejnych trzech podrozdziałach omówione zostaną wybrane modele proste i złożone. 
Wśród modeli złożonych wyróżnione zostaną te, które uwzględniają wyłącznie wpływ ryzyka 
finansowego oraz te, które oprócz niego, uwzględniają wpływ innych czynników ryzyka  
w cyklu życia materiału, komponentu lub obiektu budowlanego (w tym również budynku).  

Analiza źródeł literaturowych oraz wytycznych normy ISO 15686:2008 [140], pozwala 
wnioskować, że istnieją co prawda modele matematyczne, które pozwalają uwzględniać  
w szacowanej wielkości kosztów cyklu życia w budownictwie, zarówno ryzyko finansowe, jak 
również inne czynniki ryzyka, ale żaden z tych modeli nie traktuje wpływu ryzyka na wielkość 
kosztów cyklu życia budynku, który byłby wyrażony osobno, tj. w formie dodatku kosztowego 
za ryzyko. Mając powyższe na względzie, autor dysertacji postanowił zdefiniować dodatek 
kosztowy za ryzyko (ΔRLCC) jako różnicę wyrażoną w jednostkach walutowych pomiędzy 
wielkością kosztu cyklu życia budynku, która uwzględnia wpływ ryzyka na jej wielkość,  
a wielkością kosztu cyklu życia budynku, która nie uwzględnia tego wpływu. Definicję tą 
zaprezentowano w publikacji [84]. 
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3.4.1. Modele proste 
Wielkość kosztów cyklu życia w podejściu prostym jest sumą kosztów zakupu (Kz), 

rozumianych jako koszty analizy studialnej, zaprojektowania i wykonania np. budynku oraz 
iloczynu prognozowanej długości eksploatacji w latach (Te) i rocznego kosztu zużycia energii 
(Ke) [150]: 
 = + ( ∙ ) (3.1) 

Przykładem wdrożenia metody prostej w praktykę jest metoda kalkulacji kosztów cyklu 
życia budynków, którą zawarto w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia  
11 lipca 2018r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu 
przedstawiania informacji o tych kosztach [136]. W §1 rozporządzenia podano, że kalkulację 
kosztów cyklu życia budynku (Cg) oblicza się jako sumę kosztów: nabycia (Cn), użytkowania 
(Cuz) oraz utrzymania (Cut), według poniższej formuły: 
 = + +  (3.2) 

W §3 pkt. 1 rozporządzenia [136] omówiono kwestię obliczania kosztu użytkowania (Cuz) 
jako sumy iloczynów ilości zużywanej w ciągu roku energii końcowej lub nośników energii 
oraz wody (En), cen jednostkowych energii końcowej lub nośnika energii oraz wody (Cjn)  
i okresu obliczeniowego wynoszącego 30 lat, według następującego wzoru: 
 = 30 ∙ ∑ ∙  (3.3) 
gdzie: n – każdy kolejny rodzaj energii końcowej lub nośnika energii oraz wody. 

Sposób wyliczania kosztu utrzymania (Cut) wynikającego z eksploatacji budynku, 
przedstawiono w §4 pkt. 1 rozporządzenia [136] jako sumę jednostkowych kosztów utrzymania 
wyrobów w okresie obliczeniowym, pomniejszonych o wartość gwarancji wykonawcy dla 
danego wyrobu, według następującej formuły: 
 = ∑ ( − ) (3.4) 
gdzie: i – każdy kolejny wyrób, Ai – koszt utrzymania i-tego wyrobu w okresie obliczeniowym, Bi – wartość 

gwarancji wykonawcy i-tego wyrobu. 
W kolejnych punktach tego paragrafu wyjaśniono w jaki sposób należy obliczać koszt 

utrzymania i-tego wyrobu w okresie obliczeniowym Ai (pkt. 2) oraz wartość gwarancji 
wykonawcy dla i-tego wyrobu Bi (pkt. 3). Podano następujące wzory: 
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 = ∙ ∙  (3.5) 
gdzie: I – liczba jednostek wyrobu, K – koszt wymiany jednostki wyrobu, N – liczba cykli użytkowania wyrobu 

w okresie obliczeniowym. 
 = ∙ 30⁄   (3.6) 
gdzie: Og – okres gwarancji i-tego wyrobu wyrażony w latach.. 

Co istotne, w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018r.  
w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania 
informacji o tych kosztach [136] zaniechano kwestii uwzględnienia kosztów rozbiórki (Cr). 
Projekt rozporządzenia z listopada 2017r. [135] definiował koszty rozbiórki, włączał je do 
formuły obliczeniowej (wzór 3.2) oraz wskazywał, że mają być przyjmowane jako wskaźnik 
8% liczony z sumy kosztów nabycia (Cn), użytkowania (Cuz) oraz utrzymania (Cut), które będą 
ponoszone w trakcie okresu obliczeniowego. 

3.4.2. Modele uwzględniające wyłącznie wpływ ryzyka finansowego 
W tabeli 3.4. zestawiono wybrane modele matematyczne złożone, opracowane do 

szacowania kosztów cyklu życia w budownictwie, których autorzy wzięli pod uwagę ryzyko 
finansowe w postaci zmiany wartości pieniądza w czasie [81]. Prezentowane w tabeli modele, 
związane są zarówno z projektowaniem, materiałami, komponentami, jak również z obiektami 
budowlanymi (w tym budynkami). 

Tabela 3.4. Podejście złożone uwzględniające ryzyko finansowe – oceniane elementy kosztów w wybranych 
przypadkach analiz LCCA w budownictwie; źródło: opracowanie własne 

AUTORZY, ROK  
I PRZEDMIOT BADAŃ 

RODZAJ PODEJŚCIA ELEMENTY KOSZTÓW GŁÓWNY CEL ANALIZY 
PROJEKTOWANIE 

Wang, Zmeureanu  
i Rivard, 2005 [111] 
„Zielone budynki” 

Deterministyczne, 
odzwierciedlające zmianę 
wartości pieniądza w czasie, 
wykorzystujące algorytmy 
genetyczne do optymalizacji 
procesów budowlanych 

Koszty początkowe budowy 
oraz koszty operacyjne,  
w tym zapotrzebowania na 
energię 

Ocena rozwiązań 
alternatywnych w świetle 
kryteriów ekonomicznych  
i środowiskowych 

MATERIAŁY I KOMPONENTY BUDOWLANE 
Fojud, 2007 [28] 
Nawierzchnie 
drogowe 

Deterministyczne, 
uwzględniające zmianę 
wartości pieniądza w czasie, 
oparte na analizie 
scenariuszy cyklu życia pod 
względem efektywności 
ekonomicznej na zasadzie 
porównań wskaźników 
ekonomicznych dla 
nakładów i korzyści 

Koszty początkowe 
budowy, koszty operacyjne 
roczne i okresowe na 
remonty cząstkowe, 
okresowe oraz ewentualne 
wzmocnienia, a także 
koszty wycofania 

Ocena rozwiązań 
alternatywnych scenariuszy 
cyklu życia nawierzchni 
drogowych w świetle 
dziewięciu proponowanych 
wskaźników efektywności 
ekonomicznej 
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Noor i Aizuddin,  
2013 [72] 
Okładziny 
podłogowe  
w budynkach 
użyteczności 
publicznej 

Deterministyczne, oparte na 
modelu ekonomicznym, 
uwzględniające jakość 
komponentów 
budowlanych, budowy oraz 
eksploatacji i utrzymania 
budynku 

Koszty początkowe budowy 
oraz suma wszystkich 
kosztów związanych  
z konserwacją, naprawą, 
remontami, a także 
rocznych kosztów 
dotyczących obsługi 
budynku i podatków 

Określenie wpływu 
poszczególnych czynników 
na koszty, budowa możliwie 
najbardziej korzystnego 
rezultatu 

Zayed, Chang  
i Fricker, 2002 [127] 
Powłoki lakiernicze 
mostów stalowych  

Deterministyczne, 
uwzględniające wartość 
obecną netto i równoważne 
koszty roczne 

Koszty początkowe oraz 
koszty poniesione w okresie 
eksploatacji powłok 
malarskich 

Porównanie kosztów dla 
trzech alternatywnych 
strategii utrzymania powłok, 
tj. konserwacji, napraw 
miejscowych oraz wtórnego 
malowania 

OBIEKTY BUDOWLANE (W TYM BUDYNKI) 
Aye, Bamford, 
Charters i Robinson,  
2000 [7] 
Budynki biurowe  
i handlowe 

Deterministyczne, oparte na 
ekonomicznym studium 
wykonalności, 
wykorzystujące rachunek 
dyskonta do 
odzwierciedlenia zmiany 
wartości pieniądza w czasie 

Koszty początkowe 
budowy, koszty operacyjne, 
w tym zapotrzebowania na 
energię oraz koszty 
wycofania 

Porównanie i identyfikacja 
najlepszej z czterech 
preferowanych alternatyw  
z uwagi na koszty cyklu 
życia 

Hasan, Vuolle  
i Siren, 2008 [39] 
Domy wolnostojące 

Deterministyczne, 
wykorzystujące metody 
symulacji i optymalizacji 
ekonomicznej do obliczenia 
różnic w kosztach cyklu 
życia budynków 

Koszty inwestycyjne oraz 
eksploatacyjne, w tym 
koszty konserwacji  
i wymiany 

Porównanie obliczonych 
przypadków i minimalizacja 
kosztów cyklu życia 
budynków 

Marszal i Heiselberg, 
2011 [63] 
Piętrowe, mieszkalne 
budynki o zerowym 
zapotrzebowaniu  
na energię 

Deterministyczne, 
uwzględniające wartość 
obecną netto i równoważne 
koszty roczne 

Koszty inwestycyjne, 
eksploatacyjne oraz koszty 
rozbiórki z uwzględnieniem 
zysków pochodzących  
z systemów energii 
odnawialnej 

Ustalenie wartości kosztów 
cyklu życia i wybór 
optymalnego rozwiązania 
spośród różnych alternatyw 

Plebankiewicz,  
2014 [78] 
Budynki miejskie 

Deterministyczne, oparte na 
analizie bieżącej wartości 
netto i efektywności 
ekonomicznej inwestycji, 
uwzględniające kwestie 
ochrony środowiska 

Koszty początkowe nabycia 
terenu, projektowania  
i wykonania budynku oraz 
koszty konserwacji i obsługi 

Porównanie i wybór 
najlepszego rozwiązania 
spośród alternatyw z uwagi 
na kryterium środowiskowe 
i ekonomiczne 

Goh i Yang,  
2010 [35] 
Drogi, ulice, 
autostrady 

Model oparty na 
wielokryterialnej metodzie 
hierarchicznej analizy 
problemów decyzyjnych 
(AHP), badaniach 
eksperckich oraz studiach 
przypadków 

Koszty początkowe 
budowy, koszty utrzymania 
i modernizacji nawierzchni, 
koszty wycofania oraz 
koszty społeczne  
i środowiskowe 

Identyfikacja i ocena 
rozwiązań konstrukcyjnych 
z uwagi na kryterium 
zrównoważonego rozwoju  
i związanych z nim 
elementów kosztowych 

Yi i Wen-jie,  
2009 [120] 
Elektrownie 

Model oparty na 
wielokryterialnej metodzie 
hierarchicznej analizy 
problemów decyzyjnych 
(AHP) 

Koszty początkowe 
budowy, koszty 
eksploatacji, w tym koszty 
utrzymania oraz koszty 
wycofania  
z uwzględnieniem kwestii 
środowiskowych 

Opracowanie modelu 
uwzględniającego 
środowiskowe koszty cyklu 
życia elektrowni oraz 
dokonanie wstępnej analizy 
kosztów cyklu życia dla 
czterech technologii 
produkcji energii 

Opisane w tabeli 3.4. metody złożone, oparte są głównie na modelach ekonomicznych, 
które uwzględniają zjawisko zmiany wartości pieniądza w czasie, a tym samym odpowiadają 
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analizie potencjalnego wpływu zaistnienia ryzyka finansowego na wielkość kosztów 
przyszłych, a odniesionych do chwili obecnej.  

Przykładem metod złożonych jest metoda wdrożona przez fiński zespół Hasan, Vuolle  
i Siren dla jednorodzinnych domów wolnostojących [39]. Za podstawę analizy, autorzy uznają 
budynek zaprojektowany pod względem budowlano-konstrukcyjnym oraz instalacyjnym, który 
nazywany jest przez nich przypadkiem odniesienia. Dla przypadku odniesienia 
przygotowywane są następnie projektowe rozwiązania alternatywne, które związane są  
z niewielkim zakresem modyfikacji rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, które dotyczą 
rodzaju i systemu zastosowanej stolarki okiennej, izolacji termicznych przegród poziomych  
i pionowych, czy instalacji elektrycznych oraz zakresu modyfikacji projektowych w kwestii 
instalacyjnych systemów HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning), które 
odpowiadają za regulację ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynku. 

W wyniku takiego podejścia wykluczona jest konieczność zawierania w analizie 
wszelkich danych kosztowych o wszystkich elementach budowlano-konstrukcyjnych budynku 
i systemów instalacyjnych w nim zaprojektowanych dla każdego alternatywnego rozwiązania, 
gdyż spora ich część jest taka sama jak dla przypadku odniesienia. Dlatego też dla żadnej  
z i-tych alternatyw, wielkość kosztów cyklu życia nie jest wyliczana od podstaw, lecz w oparciu 
o dane związane z zakresem wyłącznie poczynionych modyfikacji, które powodować będą 
różnice w wielkościach odpowiadających im składników kosztów. 

Równanie (3.7) stanowi bazę do wyliczenia kosztów cyklu życia dla i-tego rozwiązania 
alternatywnego na podstawie opisanych powyżej założeń metody. Wzór (3.8) służy natomiast 
do obliczenia różnic w kosztach pomiędzy i-tą alternatywą, a przypadkiem odniesienia (dLCC). 
 = −  (3.7) 
gdzie: LCCi – wielkość kosztów cyklu życia dla i-tej alternatywy, LCCr – wielkość kosztów cyklu życia dla 

przypadku odniesienia. 
  = + +  (3.8) 
gdzie: dIC – różnica w kosztach inwestycyjnych (dla modyfikowanych elementów), dOC – różnica w kosztach 

operacyjnych, dRC – różnica w kosztach wymiany. 
Najbardziej powszechnym przykładem metody złożonej jest z kolei analiza efektywności 

przedsięwzięcia budowlanego na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych  
z uwzględnieniem kwestii środowiskowych (LCNPV, ang. life cycle net present value), czyli 
wartość bieżąca netto w cyklu życia. Metoda ta, zastosowana m.in. przez autorów [78, 79, 126], 
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umożliwia ocenę przedsięwzięcia budowlanego w oparciu o kryterium kosztów cyklu życia 
oraz pozwala jednocześnie porównać i wybrać (spośród alternatywnych wariantów 
przedsięwzięcia) wariant, który spełnia zarówno kryterium ekonomiczne, jak również 
środowiskowe. Wielkość LCNPV oblicza się z następującego wzoru: 
 = ∑ (1 + )⁄  (3.9) 
gdzie: CFi – przepływ pieniężny w roku i-tym, n – ilość lat w cyklu życia, i – kolejny rok, r – stopa dyskonta. 

3.4.3. Modele uwzględniające wpływ innych czynników ryzyka 
Liczba opracowanych modeli matematycznych na potrzeby szacowania kosztów cyklu 

życia w budownictwie, których autorzy wzięli pod uwagę możliwość wpływu innych 
czynników ryzyka niż tylko finansowe, nie jest już tak liczna. Poniżej opisano kilka przykładów 
modeli, które zostały opracowane lub zaadaptowane przez autorów zagranicznych. 

Frangopol, Lin i Estes [29] przedstawiają autorską metodę optymalizacji strategii napraw 
betonowych dźwigarów konstrukcyjnych w cyklu życia obiektów mostowych. Elementy te, 
ulegając korozji w czasie ich eksploatacji, mogą doprowadzić do stanu awaryjnego konstrukcji 
mostu. Optymalna strategia napraw jest poszukiwana przez autorów w oparciu o minimalizację 
oczekiwanego całkowitego kosztu cyklu życia obiektu mostowego, który obejmuje koszty 
inwestycyjne, koszty użytkowania i utrzymania obiektu, koszty kontroli, napraw  
i ewentualnych skutków awarii elementów konstrukcyjnych. Autorzy wiążą wszystkie rodzaje 
kosztów z czynnikiem ryzyka w postaci „wystąpienia awarii”, która może zostać 
zdiagnozowana w trakcie kontroli i monitoringu stanu konstrukcji obiektu. Autorzy 
wykorzystują w swojej pracy rachunek prawdopodobieństwa oraz metodę drzew decyzyjnych 
do strukturyzacji procesu napraw i oceny możliwości wdrożenia działań naprawczych po czasie 
przewidzianym na przeprowadzenie kolejnych kontroli stanu technicznego dźwigarów 
mostowych. 

Sobanjo [106] opiera badania na teorii zbiorów rozmytych, którą wykorzystuje do analizy 
kosztów cyklu życia budynków. W swojej analizie, autor rozpatruje koszty początkowe, koszty 
eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, a także koszty rozbiórki budynków. Przy 
pomocy własnej, koncepcyjnej metody, autor ilustruje w jaki sposób ryzyko związane  
z koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów elementów budynku w różnym czasie, 
może oddziaływać na wielkość ich kosztów cyklu życia. Autor proponuje wykorzystanie 
wiedzy eksperckiej do wyznaczenia wielkości kosztów dotyczących napraw i remontów oraz 
do wskazania czasów, po których naprawy i remonty mają zostać wykonane. W pracy 
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stosowane są odcinkowo liniowe (trójkątne) funkcje przynależności dla wszystkich danych 
kosztowych. Z racji porównywania pierwotnych rozwiązań projektowych z proponowanymi 
przez ekspertów rozwiązaniami alternatywnymi budynków, które zakładają redukcję kosztów 
dotyczących w szczególności ich użytkowania i utrzymania, autor wylicza wielkość 
oszczędności (NS, ang. net savings) w stosunku do pierwotnego rozwiązania projektowego. 

Fuller i Boyles [30, 31] wykorzystują probabilistyczne techniki, które są pomocne  
w analizach związanych z ryzykiem, które może towarzyszyć również systemom instalacyjnym 
opartym na działaniu pomp ciepła (np. ryzyko wystąpienia awarii urządzenia lub ryzyko 
osiągnięcia niższych zysków energetycznych w stosunku do pierwotnie założonych). Elementy 
kosztów, które zostały uwzględnione w badaniach to koszty początkowe zakupu instalacji, 
roczne koszty poboru energii elektrycznej i roczne koszty eksploatacji (w tym konserwacji) 
urządzeń. W analizie uwzględniana jest również wielkość zysków energetycznych oraz wartość 
rezydualna (resztowa) z odsprzedaży części komponentów składających się na system 
instalacyjny. Autorzy używają symulacji Monte Carlo jako prostych technik pobierania próbek 
rozkładów prawdopodobieństwa dla niepewnych wartości wejściowych, aby możliwe było 
uzyskanie wyników odpowiednio zbliżonych do prawidłowej postaci rozkładu 
prawdopodobieństwa. Na podstawie informacji o prawdopodobieństwie zaistnienia czynnika 
ryzyka, podejmowana jest decyzja o wliczeniu dodatkowych kosztów do wielkości kosztu 
cyklu życia budynku lub pomniejszenia zysków energetycznych dotyczących przychodów 
uzyskiwanych w cyklu jego życia. 

Menassa [67] przedstawia sposób określania wielkości kosztów cyklu życia dla 
przedsięwzięć budowlanych polegających na modernizacji istniejących budynków w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju. Autor rozpatruje czynniki ryzyka, którym przypisuje charakter 
technologiczny (błędy projektowe, niezgodność charakterystyk materiałów budowlanych  
w stosunku do założeń projektowych, zmienna wydajność pracy robotników budowlanych), 
biznesowy (nieprzewidywalność zmian rynkowych, zmienność w systemach podatkowych) 
oraz polityczny (zmiany w przepisach środowiskowych, ograniczenie możliwości zastosowania 
surowców naturalnych lub materiałów budowlanych na rynkach lokalnych). Zdaniem autora, 
wymienione tutaj czynniki ryzyka, mogą zaistnieć w przedmiotowych przedsięwzięciach 
budowlanych, a także mogą mieć negatywny wpływ na wielkość kosztów cyklu życia 
budynków. W swoich badaniach autor łączy probabilistyczne podejście do analizy ryzyka  
w kontekście przeprowadzenia ekonomicznej oceny efektywności przedsięwzięć budowlanych. 
Autor wykorzystuje w swojej pracy wskaźniki ekonomiczne tj.: minimalna stopa zwrotu 
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(MARR, ang. minimum attractive rate of return) oraz wartość obecna netto (NPV, ang. net 
present value). 

Ammar, Zayed i Mosehli [4] zajmują się oceną alternatywnych rozwiązań projektowych 
dla elementów konstrukcyjnych budynków, których długości czasów eksploatacji są różne. 
Jako kryterium porównawcze, autorzy wskazują wskaźnik ekwiwalentu rocznych kosztów 
cyklu życia budynku (EAC, ang. equivalent annual cost). W analizie uwzględniane są koszty 
początkowe, koszty rocznego utrzymania, jak również koszty wycofania budynku. Dodatkowo, 
w każdym rodzaju kosztu uwzględniany jest wpływ ryzyka na ich wielkość, przy czym czynniki 
ryzyka nie są wymienione przez autorów z nazwy. Kategoria lub charakter ryzyka również nie 
jest sprecyzowany. Autorzy stosują w swojej pracy teorię zbiorów rozmytych, algorytm DSW 
(Donga, Shaha i Wonga), który upraszcza wykonanie podstawowych operacji arytmetycznych 
na liczbach rozmytych oraz metodę wierzchołków (ang. vertex method), która pozwala na 
eliminowanie błędów mogących wystąpić w trakcie wykonywania działań arytmetycznych na 
liczbach rozmytych po ich uprzedniej dekompozycji. Autorzy sprawdzają również poprawność 
działania modelu na przykładzie sieci wodociągowych i projektów modernizacji infrastruktury 
kanalizacyjnej w publikacji [3].  
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4. RYZYKO W CYKLU ŻYCIA BUDYNKU 
4.1. Przegląd zagadnień związanych z ryzykiem w budownictwie 

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie (ang. risk management) może być ujęte, jak 
również poddane analizie lub ocenie w perspektywie: 

 zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych, które składa się na przedmiot badań 
niniejszej pracy doktorskiej, 

 zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych. 
Jak zauważono w publikacjach [24], [68] oraz [99], problematyka związana z ryzykiem 

towarzyszącym przedsięwzięciom budowlanym dotyczy nie tylko początkowego etapu 
polegającego na programowaniu i projektowaniu przedsięwzięcia, ale również etapu jego 
realizacji. Przywołane tutaj prace zwracają ponadto uwagę, że efektywność ekonomiczna 
przedsięwzięć budowlanych jest silnie skorelowana i uzależniona od przyjętego sposobu 
zarządzania ryzykiem. Zdaniem autora rozprawy, hipoteza wskazana przez autorów prac [24], 
[68] oraz [99], może być również prawidłowa w przypadku spojrzenia na przedsięwzięcia 
budowlane z punktu widzenia ich całego cyklu życia. 

W niniejszym podrozdziale przybliżono pojęcia ryzyka oraz zarządzaniem ryzykiem 
przedsięwzięć budowlanych. Omówiono również na przykładach podejście rozmyte do oceny 
ryzyka przedsięwzięć budowlanych, które zostanie wykorzystane do budowy autorskiego 
modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. 

4.1.1. Pojęcia ryzyka i zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych 
Ryzyko w budownictwie jest zagadnieniem często poruszanym i odnoszonym do 

przedsięwzięć budowlanych w kontekście możliwości przekroczenia ustalonych terminów 
umownych oraz kosztów realizacji [80]. W literaturze przedmiotu można wyróżnić wiele 
definicji ryzyka. Autorzy licznych publikacji, które traktują o ryzyku w budownictwie, 
definiują je jako: 

 sytuację, w której ze znanym prawdopodobieństwem mogą wystąpić określone zdarzenia 
losowe, powodujące powstanie określonych skutków [52], 

 iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i skutków wystąpienia tego 
zdarzenia [57], 

 prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia w iloczynie z konsekwencją (skutkiem) jego wystąpienia [102], 
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 prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwego zdarzenia mającego miejsce  
w przedsięwzięciu [10], 

 prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidywalnych oraz niepożądanych zdarzeń, 
które w konsekwencji wystąpienia mogą mieć wpływ na rentowność danego 
przedsięwzięcia [45].  
Zdarza się, że pojęcia ryzyka oraz niepewności traktowane są w publikacjach tożsamo 

lub wymiennie, co jest błędem. Na ten ważny aspekt zwracają uwagę m.in. Knight [52], 
Kulejewski [57], Połoński i Pruszyński [90] oraz norma ISO 15686-5:2008 [140]. Knight [52] 
proponuje, aby ryzyko wyróżnić jako tzw. niepewność mierzalną, czyli przypadek, dla którego 
znany jest rozkład prawdopodobieństwa powstania skutków zdarzenia. Jeśli natomiast jest 
przewidywana możliwość zaistnienia pewnych zdarzeń lecz prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia jest nieznane lub nie jest możliwe do określenia (np. z powodu braku danych 
statystycznych), taką sytuację według autora należy rozpatrywać jako niepewność. 
Analogiczne podejście do ryzyka jako niepewności mierzalnej, prezentowane jest w normie 
ISO 15686-5:2008 [140]. Połoński i Pruszyński [90] zwracają natomiast uwagę na fakt, że 
ryzyko może być mylnie stosowanym pojęciem zamiennym dla terminu niezawodność  
(w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą techniką). Dlatego autorzy proponują 
nazwać ryzyko szkodą, zagrożeniem lub zdarzeniem niepożądanym, które w przypadku 
wystąpienia może mieć wpływ na bezpieczeństwo, utratę zdrowia lub mienia, czas i koszty  
w realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Wśród wymienionych powyżej definicji ryzyka można wskazać takie, według  których 
ryzyko: 

 wiąże się ze skutkiem negatywnym, tj. szkodą, stratą, niekorzyścią lub zagrożeniem; są 
to definicje pochodzące z prac Baloi’a i Price’a [10], Kartama i Kartama [45], 
Połońskiego i Pruszyńskiego [90] oraz Skorupki [102],  

 ma charakter neutralny, co oznacza, że brak jest jednoznacznego wskazania, że ryzyko 
może mieć wyłącznie skutek negatywny; są to definicje z publikacji Knighta [52]  oraz 
Kulejewskiego [57].  
Jak wynika z przeprowadzonego studium literatury, trudno jest wskazać taką definicję 

ryzyka, która stwierdzałaby jednoznacznie, że ryzyko może mieć skutek pozytywny, czyli 
przekładać się (mimo zaistnienia) na korzyść lub dodatkowy (ekwiwalentny) zysk. Knight [52] 
zwraca uwagę, że w inżynierii i naukach społecznych, w przypadku zarządzania 
przedsięwzięciami realizowanymi przez przedsiębiorstwa zorientowane na osiągnięcie 
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wysokiego poziomu zysku, ryzyko oznacza de facto mniejsze lub większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń o negatywnym wpływie na 
przedsięwzięcie lub stan finansowy przedsiębiorstwa. Autor dodaje przy tym, że zarządzanie 
ryzykiem w przedsiębiorstwie wymaga ciągłego procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka, 
które będą prowadzić do przygotowania takich wariantów decyzyjnych, które pozwolą 
ograniczyć wpływ negatywnych czynników ryzyka oraz wygenerować jednocześnie skutek 
pozytywny. Jedynie takie postępowanie (według autora) może skutkować osiągnięciem 
istotnych korzyści (powiększonego zysku) dla przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych także jest różnie definiowane. 
Autorzy następujących publikacji określają termin zarządzania ryzykiem jako: 

 proces złożony z identyfikacji, oceny, minimalizacji oraz monitorowania (kontrolowania) 
ryzyka w celu ograniczenia skutków wystąpienia niekorzystnych zdarzeń oraz 
przenoszenia się czynników ryzyka na inne podmioty lub do innych faz realizacji 
przedsięwzięcia budowlanego [10, 45, 103, 71, 129], 

 procedurę złożoną z trzech podstawowych ogniw, tj. identyfikacji i kwantyfikacji 
czynników ryzyka oraz reakcji na ryzyko [24], 

 proces złożony z czterech odrębnych etapów, które obejmują klasyfikację, identyfikację 
i ocenę ryzyka oraz reakcję na ryzyko [130], 

 proces złożony z oceny stopnia ryzykowności przedsięwzięcia, planowania strategii 
zarządzania ryzykiem oraz jego monitorowania [8], 

 proces polegający na skutecznej kontroli wszystkich procedur w każdej fazie realizacji 
przedsięwzięcia, na które różne czynniki ryzyka mogą mieć wpływ [99]. 
W ujęciu definicji najbardziej uproszczonej spośród wypunktowanych powyżej,  

tj. definicji przedstawionej w pracy [24], procedura zarządzania ryzykiem jest sprowadzona 
wyłącznie do trzech procesów, czyli identyfikacji, kwantyfikacji oraz reakcji na ryzyko. Choć 
autorka opisuje poszczególne procesy składające się na definicję, jako zmierzające do 
opracowania procedury umożliwiającej podjęcie działań ograniczających skutki zaistniałych 
zdarzeń niekorzystnych dla sprawnej realizacji przedsięwzięcia (tzw. strategii reakcji na 
ryzyko), to jednak dodaje przy tym, że zarządzanie ryzykiem w sytuacji rzeczywistej 
(praktycznej) jest bardziej rozbudowane, ponieważ odnosi się do złożonych procesów  
o charakterze decyzyjnym.  

Na rysunku 4.1. przedstawiono uproszczony schemat zarządzania ryzykiem wedle 
definicji pochodzącej z pracy [24]. Schemat ten posłuży w dysertacji do opracowania: 
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1) listy sprawdzeń (ang. check list) dla zidentyfikowanych czynników ryzyka  
(efekt procesu 1),  

2) modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, który umożliwi jego ocenę 
(efekt procesu 2), 

3) modułu szacowania całości kosztów życia w przypadkach, gdy należy określić 
dodatkowy koszt wynikający z oddziaływania ryzyka w fazach cyklu życia budynków 
(proces 3). 

    
Rys. 4.1. Uproszczony schemat procedury zarządzania ryzykiem  

w autorskim module rozmytej oceny ryzyka; źródło: opracowanie własne na podstawie [24] 

4.1.2. Metody identyfikacji, kwantyfikacji oraz reakcji na ryzyko  
Proces identyfikacji ryzyka polega na zestawieniu wszelkich zagrożeń, które mogą 

wystąpić w trakcie realizacji danego przedsięwzięcia budowlanego [103]. Z reguły na tym 
etapie dokonuje się również klasyfikacji czynników ryzyka z uwagi na ich charakter (kategorię) 
lub fazę cyklu życia, w której spodziewane jest ich zaistnienie. Metodami stosowanymi 
powszechnie w procedurze identyfikacji ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych są  
[24, 36, 71, 91]: 

 analiza sieciowa – opierająca się na metodach diagramów dwu i jednopunktowych, która 
w sposób graficzno-analityczny obrazuje logiczne zależności pomiędzy wszystkimi 
zadaniami lub grupami działań w przedsięwzięciu budowlanym, 

 ankieta ekspercka – polegająca na formułowaniu pytań zadanych jednorazowo ekspertom 
ukierunkowanym na dany typ (rodzaj) przedsięwzięcia budowlanego, od których 
pozyskuje się informacje na temat ryzyka i możliwych zagrożeń w sytuacji jego 
wystąpienia, 

 wnioskowanie z przypadków (ang. case-based reasoning) – bazujące na danych 
pochodzących z archiwalnych dokumentacji dla podobnych, uprzednio zrealizowanych 

Zestawienie i klasyfikacja czynników ryzyka (lista sprawdzeń) 

Analiza czynników ryzyka poprzez zapis ilościowy i jakościowy (rozmyta 
ocena względem prawdopodobieństwa i skutku wystąpienia ryzyka) 

Przyjęcie strategii reakcji na ryzyko (uwzględnienie wpływu ryzyka  
na składniki kosztów poprzez scenariusze cyklu życia) 

1. IDENTYFIKACJA 

3. REAKCJA 

2. KWANTYFIKACJA 

PROCEDURA ZARZĄDZ. 
RYZYKIEM EFEKTY UZYSKIWANE PO ZREALIZOWANIU PROCESÓW 
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przedsięwzięć budowlanych, które analizuje się w celu znalezienia zbieżności  
z procesami, zastosowanymi w nich rozwiązaniami, przeprowadzonymi analizami  
i osiągniętymi rezultatami, a także otrzymanymi wynikami w trakcie działań 
monitorujących (kontrolnych), 

 eksploracja danych (ang. data mining) – polegająca na szczegółowej analizie 
dokumentacji (m.in. dokumentacji technicznej, kosztowej) oraz źródeł literaturowych, 
które są związane z realizacją podobnych przedsięwzięć budowlanych, 

 rozpoznanie specjalistyczne (eksperckie) metodą Crawforda – polegające na 
dziesięciokrotnym powtórzeniu procesu zadawania tych samych pytań ekspertom, którzy 
przedstawiają za każdym razem anonimowo i pisemnie swoją opinię na temat 
sformułowanego problemu, co prowadzi do pozyskania bardzo dużej ilości informacji  
o ryzyku mogącym mieć miejsce w przedsięwzięciu, 

 rozpoznanie specjalistyczne (eksperckie) techniką delficką – polegające na badaniu opinii 
grupy ekspertów na określony temat, które prowadzi m.in. do zidentyfikowania 
czynników ryzyka, przy czym ankietowanie odbywa się co najmniej dwukrotnie. 
Celem głównym kwantyfikacji ryzyka jest natomiast szczegółowa analiza każdego 

zidentyfikowanego czynnika ryzyka, która prowadzi do jego ilościowego opisu poprzez 
wartość liczbową [104]. Tym samym możliwe staje się określenie stopnia wpływu czynnika 
ryzyka na przedsięwzięcie budowlane w kontekście np. opóźnienia prognozowanego czasu jego 
realizacji lub przekroczenia założonego budżetu. Metodami używanymi do kwantyfikacjami są 
m.in. [24, 71]: 

 analizy wrażliwości, które badają stopień wrażliwości przedsięwzięcia budowlanego na 
zmiany wartości zmiennych wejściowych w celu określenia wpływu poszczególnych 
zmiennych, w kontekście powodzenia przedsięwzięcia budowlanego, 

 probabilistyka i rachunek prawdopodobieństwa, w tym operacje na rozkładach 
normalnych, wskaźnikach prawdopodobieństwa występowania poszczególnych 
wielkości, wariancjach, odchyleniach standardowych i współczynnikach zmienności, 
dzięki którym możliwe jest określenie skali i rozkładu odchyleń parametrów od 
zakładanego pierwotnie poziomu na skutek oddziaływania różnych czynników ryzyka, 

 symulacje komputerowe dla ryzyka, które umożliwiają badanie wpływu wielu 
zaistniałych jednocześnie czynników ryzyka na rezultaty osiągane dla przedsięwzięcia 
budowlanego, 
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 drzewa decyzyjne, które są jedną z najczęściej stosowanych technik z uwagi na prostotę 
i czytelność algorytmu analizy wariantów decyzji i ich konsekwencji, 

 logika rozmyta służąca do modelowania zjawisk określonych w naturze w sposób 
nieprecyzyjny, która pozwala na opis formalny zmiennych lingwistycznych w postaci 
wielkości mierzalnych, przy wykorzystaniu zdefiniowanego aparatu pojęciowego 
wynikającego z teorii zbiorów rozmytych, 

 sztuczne sieci neuronowe, dające na wyjściu bardzo dokładne wyniki lecz 
charakteryzujące się skomplikowanym, matematycznym tokiem obliczeniowym  
i rozbudowaną strukturą bazy danych wejściowych. 
Ostatnim etapem zarządzania ryzykiem jest proces reakcji na ryzyko, będący propozycją 

przyjęcia strategii zmniejszania ryzyka przedsięwzięcia budowlanego. W tym etapie należy 
określić działania, dzięki którym możliwa będzie minimalizacja skutków zaistniałych zdarzeń 
niepożądanych, w aspekcie skutecznej realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Metody 
charakterystyczne dla procedury reakcji na ryzyko to [24]: 

 transfer ryzyka rozumiany jako bezpośrednie przeniesienie kosztów (w formie 
potencjalnej straty) związanych z zaistniałym ryzykiem na innego uczestnika 
przedsięwzięcia budowlanego, kontrahenta lub ubezpieczyciela, 

 eliminacja (względnie redukcja) ryzyka poprzez wczesne wprowadzenie zmian,  
np. w planowanej organizacji robót budowlanych, 

 unikanie ryzyka, czyli niestosowanie rozwiązań, które mogą generować straty, 
 absorpcja ryzyka, tj. świadome wzięcie m.in. odpowiedzialności finansowej przez 

podmiot, wobec którego zidentyfikowano i skwantyfikowano zagrożenie. 
Powyżej zostały wymienione metody, które wykorzystywane są przy każdym z procesów 

(etapów) zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych. Jak zauważają autorzy [36] i [91], 
istnieje jednak grupa metod związanych z samym procesem identyfikacji ryzyka  
w przedsięwzięciach budowlanych, które mogą mieć również zastosowanie podrzędne  
w pozostałych procesach planowania zarządzania ryzykiem. Są to metody eksperckie, których 
wykorzystanie do identyfikacji czynników ryzyka ma charakter zastosowania podstawowego. 
Ankiety eksperckie oraz technika delficka są w stanie dostarczyć na tyle dużą ilość danych  
o ryzyku, które można wykorzystać także przy pozostałych procesach, składających się na 
procedurę zarządzania ryzykiem, tj. przy kwantyfikacji i planowaniu reakcji na ryzyko. 
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4.1.3. Podejście rozmyte do oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych 
W literaturze przedmiotu można wyróżnić prace, których autorzy wykorzystali logikę 

rozmytą do budowy własnych modeli służących ocenie zidentyfikowanego ryzyka,  
w kontekście jego wpływu m.in. na:  

 koszt realizacji przedsięwzięć budowlanych [19],  
 czas i koszt realizacji przedsięwzięć budowlanych [42], 
 czas, koszt, jakość i względy techniczne realizacji przedsięwzięć budowlanych [110], 
 czas, koszt i jakość wykonania przedsięwzięć budowlanych [71]. 

W przypadku wszystkich wymienionych powyżej przykładów, dla których zbudowane 
zostały modele służące do oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych, wykorzystano jedno  
z najpowszechniejszych narzędzi opartych na logice rozmytej – mechanizm (model) rozmytego 
wnioskowania Mamdaniego. 

Podstawy teoretyczne dla modelu rozmytego wnioskowania zostały opracowane przez 
Ebrahima H. Mamdaniego w latach siedemdziesiątych XX wieku. Autor wykorzystał schemat 
wnioskowania obowiązujący w logice klasycznej lecz zmodyfikował definicje reguł 
wnioskowania przez wzgląd na konieczność posługiwania się wartościami tzw. stopni 
prawdziwości spełnienia przesłanek w zakresie [0, 1], obowiązującymi w logice rozmytej. 
Algorytm obliczeniowy modelu rozmytego wnioskowania, został sprawdzony i zweryfikowany 
przez Mamdaniego na przykładzie systemów sterowania urządzeniami zainstalowanymi  
w elektrowniach [61, 62]. Obecnie modele rozmytego wnioskowania Mamdaniego mają 
szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, m.in. w budownictwie. Stanowią również 
podstawę do budowy modeli na potrzeby oceny czynników ryzyka identyfikowanych  
w różnego rodzaju przedsięwzięciach budowlanych. 

Pierwszym z charakteryzowanych modeli rozmytego wnioskowania o ryzyku jest model 
Dikmena, Birgonula i Hana [19]. Model ten umożliwia globalną ocenę wpływu wielu, 
jednocześnie oddziałujących czynników ryzyka na koszt realizacji przedsięwzięcia 
budowlanego. Ryzyko identyfikowane jest we wczesnej fazie przygotowań do realizacji 
przedsięwzięcia. Autorzy pracy różnicują czynniki ryzyka o charakterze technologicznym, 
realizacyjnym oraz finansowym. Czynniki te są związane z produktywnością przedsięwzięcia, 
alokacją zasobów, sposobem zarządzania przedsięwzięciem oraz podejściem zamawiającego, 
podwykonawców i projektantów do współpracy z generalnym realizatorem kontraktu. Etap 
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identyfikacji ryzyka pomaga wyselekcjonować grupę czynników ryzyka, które mogą mieć 
wpływ na możliwość przekroczenia pierwotnie zaplanowanych kosztów w kontrakcie.  

Zgodnie z założeniem autorów, każdy ze zidentyfikowanych czynników ryzyka ma 
podlegać subiektywnej ocenie eksperta pod względem potencjalnego jego wpływu na 
możliwość zwiększenia kosztów. Dla każdej kategorii ryzyka autorzy przyjęli tożsamą, 
pięciostopniową (lingwistyczną) skalę wpływu ryzyka na przedsięwzięcie budowlane. Zakres 
skali wynosi od 0 do 10, dla następujących poziomów wpływu: niski (0; 0; 0; 3), niski do 
średniego (1; 3; 3; 5), średni (3; 5; 5; 7), średni do wysokiego (5; 7; 7; 9) oraz wysoki  
(7; 10; 10; 10). W nawiasach podano stopnie przynależności poszczególnych zbiorów 
rozmytych, które odpowiadają poziomom wpływu. Stopnie przynależności opisano tutaj przy 
pomocy tzw. czwórek liczb {α1, α2, α3, α4}. Parametry te oznaczają odpowiednio przedziały 
osiągania wartości 1,0 {α2, α3} oraz lewe albo prawe szerokości rozkładu funkcji 
przynależności do wartości 0 {α1, α4}.  

W modelu Dikmena, Birgonula i Hana [19] zdefiniowano zmienne wejściowe  
(zw. lokalnymi poziomami wpływu poszczególnych czynników ryzyka) oraz wyjściową  
(zw. globalną oceną przedsięwzięcia budowlanego w kontekście przekroczenia kosztów 
kontraktowych). Autorzy zastosowali odcinkowo liniowe rodzaje funkcji przynależności,  
tj. funkcje trójkątne oraz funkcje klasy L i . Według założeń opisanego powyżej modelu, 
wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka ma być propozycja przyjęcia strategii reakcji na 
ryzyko, w przypadku, gdy ocena ryzyka sugerować będzie możliwość przekroczenia kosztów 
określonych pierwotnie w kontrakcie. W przykładzie obliczeniowym, autorzy wskazują trzy 
sposoby reakcji na ryzyko, tj. ubezpieczenie wykonawcy na okoliczność niewywiązania się  
z postanowień zawartych w kontrakcie, przeniesienie ryzyka o największym poziomie wpływu 
na przedsięwzięcie na inny podmiot w nim uczestniczący lub prowadzenie przedsięwzięcia 
budowlanego bez reakcji na ryzyko, ale przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków 
ostrożności, ograniczających zwiększenie kosztów pierwotnie przewidzianych w kontrakcie. 

Kolejnym przykładem modelu rozmytego wnioskowania jest model Ibadova  
i Kulejewskiego [42]. Autorzy przedstawiają w swojej pracy model oceny zagrożeń dla 
przedsięwzięć budowlanych w kontekście przekroczenia czasu i kosztu ich realizacji. Praca 
uwzględnia tzw. stopnie zaistnienia i ważności dla zidentyfikowanych przez autorów – 15 
czynników ryzyka o charakterze technologicznym, realizacyjnym i finansowym. Według 
założeń, model ma pozwalać na dokonanie przedmiotowej oceny zagrożenia dla 
przedsięwzięcia, jeszcze przed przystąpieniem do jego realizacji. Dane wejściowe do procesu 
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wnioskowania stanowią informacje o stopniach zaistnienia (prawdopodobieństwie 
wystąpienia) i ważności zagrożenia. Dla obu zmiennych wejściowych, autorzy przyjmują 
lingwistyczną skalę opisu o zakresie wynoszącym od 0 do 1, przy czym dla: 

 pierwszej zmiennej wejściowej – ważność zagrożenia, proponowane jest pięć stopni 
ważności: nieważny (od 0; 0; 0,1; 0,3), nieznacznie ważny (0,1; 0,3; 0,3; 0,5), średnio 
ważny (0,3; 0,5; 0,5; 0,7), istotnie ważny (0,5; 0,7; 0,7; 0,9) oraz niezwykle ważny  
(0,7; 0,9; 1; 1), 

 drugiej zmiennej wejściowej – stopień zaistnienia zagrożenia, proponowane są trzy 
stopnie ważności: niski (0; 0; 0,2; 0,5), średni (0,2; 0,5; 0,5; 0,8) oraz wysoki  
(0,5; 0,8; 1; 1). 
W przypadku zmiennych wyjściowych, tj. stopni zagrożenia dla przedsięwzięcia 

budowlanego w kontekście przekroczenia czasu i kosztu jego realizacji, autorzy przyjmują 
identyczną trójstopniową, lingwistyczną skalę opisu o zakresie wynoszącym od 0 do 1  
(jak w przypadku zmiennej wejściowej – stopień zaistnienia zagrożenia). Podobnie jak  
w przypadku pracy [19], Ibadov i Kulejewski [42] zastosowali najprostsze – odcinkowo liniowe 
rodzaje funkcji przynależności w postaci funkcji trójkątnych oraz funkcji klas L i . 

Tavakolan i Mohammadi [110] adaptują model rozmytego wnioskowania Mamdaniego 
na potrzeby budowy własnego narzędzia służącego do oceny ryzyka identyfikowanego  
w przypadku przedsięwzięć budowlanych realizowanych przez podmioty działające na rynku 
międzynarodowym. Autorzy dokonują oceny 5 zagrożeń (czynników ryzyka) o charakterze 
technologicznym, realizacyjnym i politycznym w kontekście przekroczenia czasu (wpływ na 
harmonogram), kosztu, jakości i innych względów technicznych dla przedsięwzięć 
budowlanych. Dane wejściowe do procesu wnioskowania stanowią informacje  
o prawdopodobieństwie wystąpienia, stopniu wykrywalności oraz stopniu wpływu zagrożenia. 
Dla wszystkich trzech zmiennych wejściowych, autorzy przyjmują tę samą lingwistyczną skalę 
opisu o zakresie wynoszącym od 1 do 10, przy czym dla: 

 prawdopodobieństwa i stopnia wpływu czynnika ryzyka, proponowane jest siedem stopni 
ważności: bardzo niski (1; 1; 2; 3), niski (2; 3; 3; 4), średni do niskiego (3; 4; 4; 5), średni 
(4; 5; 6; 7), średni do wysokiego (6; 7; 7; 8), wysoki (7; 8; 8; 9) oraz bardzo wysoki  
(8; 9; 10; 10), 

 stopnia wykrywalności, proponowany jest identyczny zestaw siedmiu stopni ważności, 
ale w kolejności odwróconej, tj. od bardzo wysoki (1; 1; 2; 3) do bardzo niski  
(8; 9; 10; 10). 
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Zmienną wyjściową w modelu [110] jest tzw. priorytet ryzyka (RPN), rozumiany jako 
jego ocena ze wskazaniem na sposób reakcji. Autorzy przyjmują dziewięciostopniową, 
lingwistyczną skalę opisu o zakresie wynoszącym od 0 do 1000 jednostek. Skala odpowiada 
następującym konkluzjom wynikowym RPN: bardzo niski (0; 0; 0; 50), bardzo niski do 
niskiego (0; 50; 50; 100), niski (50; 100; 100; 225), średni do niskiego (100; 225; 225; 350), 
średni (225; 350; 350; 450), średni do wysokiego (350; 450; 450; 550), wysoki (450; 550; 550; 
675), wysoki do bardzo wysokiego (550; 675; 675; 800) i bardzo wysoki 675; 800; 1000; 1000). 
Autorzy [110] wyróżniają cztery dopuszczalne sposoby reakcji na ryzyko, które uzależniają od 
wyjściowej wartości jednostek RPN, przyporządkowując je według następujących zakresów:  

 niepotrzebne podejmowanie jakichkolwiek działań korygujących (naprawczych) – brak 
rekcji na ryzyko (0 < RPN < 25,5), 

 niewielki priorytet podjęcia działań korygujących (naprawczych) – brak rekcji na ryzyko 
(25,5  RPN < 75), 

 bardzo niski priorytet podjęcia działań korygujących (naprawczych) – brak rekcji na 
ryzyko (75  RPN < 162,5), 

 niski priorytet podjęcia działań korygujących (naprawczych) – łagodzenie skutku 
wystąpienia ryzyka (162,5  RPN < 287,5), 

 średni priorytet podjęcia działań korygujących (naprawczych) – łagodzenie skutku 
wystąpienia ryzyka lub jego transfer (287,5  RPN < 400), 

 wysoki priorytet podjęcia działań korygujących (naprawczych) – łagodzenie skutku 
wystąpienia ryzyka lub jego transfer (400  RPN < 500), 

 bardzo wysoki priorytet podjęcia działań korygujących (naprawczych) – unikanie ryzyka 
lub jego transfer (500  RPN < 612,5), 

 konieczne podjęcie działań korygujących (naprawczych) – unikanie ryzyka lub jego 
transfer (612,5  RPN < 737,5), 

 zdecydowanie konieczne podjęcie działań korygujących (naprawczych) – unikanie 
ryzyka bez możliwości transferu (735,5  RPN  1000), 

przy czym w modelu Tavakolana i Mohammadiego [110] zastosowanie mają odcinkowo 
liniowe rodzaje funkcji przynależności, tj. funkcje trapezowe, trójkątne oraz funkcje klas L i . 

Ostatnim z omawianych modeli rozmytego wnioskowania o ryzyku jest model 
zbudowany przez Nieto-Morote i Ruz-Vila [71]. Model ten umożliwia ocenę wpływu 
zidentyfikowanych czynników ryzyka na czas, koszt i jakość wykonania przedsięwzięć 
budowlanych. Model bazuje na modelu rozmytego wnioskowania Mamdaniego, jednakże 
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autorzy proponują własną koncepcję na uzyskanie wyniku (oceny czynnika ryzyka), który 
umożliwia uszeregowanie wpływu ryzyka na przedsięwzięcie budowlane od najwyższego do 
najniższego. Autorzy wykorzystują wiedzę ekspercką do procesu identyfikacji ryzyka 
towarzyszącego przedsięwzięciom budowlanym. Proponowana jest dwupoziomowa struktura 
identyfikacji czynników ryzyka w podziale na grupy ryzyka o charakterze  
np. technologicznym, realizacyjnym, finansowym, politycznym, itp. (poziom pierwszy), do 
których przypisane zostają poszczególne zagrożenia (poziom drugi). Działanie modelu 
przedstawione jest na przykładzie analizy 13 czynników ryzyka, które zostały przypisane do 4 
grup. Zmienne wejściowe do procesu wnioskowania stanowią prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka (RP), niezależny stopień wpływu ryzyka (RI – mierzony przy założeniu  
o braku współdziałania z innymi czynnikami ryzyka) oraz zależny stopień wpływu ryzyka (RD) 
jako parametr dopuszczający współzależność wpływu danego czynnika ryzyka na ogólną 
strukturę przedsięwzięcia budowlanego wraz z innymi czynnikami. Dla wszystkich trzech 
zmiennych wejściowych, autorzy przyjmują następujące skale opisu terminów lingwistycznych 
w zakresie od 0 do 1: 

 trzystopniową dla prawdopodobieństwa, gdzie stopień: wysoki jest równy (0,7; 0,9; 1; 1), 
średni – (0,2; 0,5; 0,5; 0,8), a niski – (0; 0; 0,1; 0,3), 

 pięciostopniową dla wpływu niezależnego, gdzie stopień: krytyczny wynosi  
(0,8; 0,9; 1; 1), poważny – (0,6; 0,75; 0,75; 0,9), umiarkowany – (0,3; 0,5; 0,5; 0,7), niski 
– (0,1; 0,25; 0,25; 0,4) i nieistotny – (0; 0; 0,1; 0,2), 

 pięciostopniową dla wpływu zależnego, badanego przez porównywanie czynników 
ryzyka parami względem wpływu na ogólną strukturę przedsięwzięcia, gdzie stopień: 
znacznie mniejszy wynosi (0,7; 1; 1; 1), mniejszy – (0,5; 0,75; 0,75, 1), taki sam –  
(0,3; 0,5; 0,5; 0,7), większy – (0; 0,25; 0,25; 0,5) oraz znacznie większy – (0; 0; 0; 0,3). 
To co odróżnia model Nieto-Morote i Ruz-Vila [71] od klasycznej postaci modelu 

rozmytego wnioskowania Mamdaniego, to autorska propozycja, aby zmienną wyjściową 
tworzył wyłącznie jeden zbiór rozmyty, odpowiadający konkluzji nazwanej ogólną miarą 
ryzyka (ORF), która jest wynikiem następujących działań arytmetycznych na liczbach 
rozmytych: 
 = ⊗  (4.1) 
gdzie: i – i-ty czynnik ryzyka, RIi – niezależny stopień wpływu ryzyka, RPi – prawdopodobieństwo wystąpienia 

ryzyka, RDi – zależny stopień wpływu ryzyka. 
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W modelu Nieto-Morote i Ruz-Vila [71] zastosowanie mają odcinkowo liniowe rodzaje 
funkcji przynależności, tj. funkcje trójkątne oraz funkcje klas L i . Autorzy dopuszczają 
zastosowanie innych rodzajów odcinkowo liniowych funkcji przynależności (np. trapezowych) 
z uwagi na unikalny charakter przedsięwzięć budowlanych. Warunkiem jest jednak, aby 
eksperci dokonujący oceny ryzyka uzasadnili konieczność wprowadzenia zmian w strukturę 
modelu.  

4.2. Badania własne wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków 
Głównym celem badań własnych było zebranie informacji na temat wpływu 

zidentyfikowanych czynników ryzyka na wielkość kosztów ponoszonych w cyklu życia 
budynków. Badania własne zostały ukierunkowane szczególnie na budynki mieszkalne  
i niemieszkalne oraz przeznaczone do wielu celów (np. gdy w budynku mieszkalnym ma być 
wydzielona jednocześnie powierzchnia biurowa lub pod usługi). Dla materiału badawczego 
przyjęto systematykę zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) [137], 
którą opisano w podrozdziale 1.3 dysertacji. Badania miały charakter próby celowej, która  
w badaniach związanych m.in. z pozyskaniem opinii eksperckich na temat przedmiotu badań 
polega na nielosowym (arbitralnym) doborze próby respondentów spośród specjalistów 
związanych branżowo z celem badań i materiałem badawczym. 

Badania podzielono na trzy następujące etapy: 
1) identyfikacja i podział czynników ryzyka w cyklu życia budynków, 
2) ocena ekspercka czynników ryzyka mogących mieć wpływ na wielkość kosztów 

ponoszonych w cyklu życia budynków, 
3) opracowanie wyników w postaci bazy wiedzy o charakterze tzw. listy sprawdzeń  

(ang. check list), zawierającej informacje o potencjalnym wpływie zidentyfikowanych 
czynników ryzyka w cyklu życia budynków na wielkość odpowiadających im składników 
kosztów cyklu życia. 
Na rysunku 4.2 zobrazowano schematycznie poszczególne etapy badań własnych. 

Wskazano m.in. źródła informacji o czynnikach ryzyka oraz możliwość wykorzystania efektu 
badań w budowanym module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. Uzyskane 
wyniki o potencjalnym wpływie zaistniałych czynników ryzyka będą mogły zostać 
wykorzystane jako informacje o jednej z dwóch zmiennych wejściowych (skutek wystąpienia 
i-tego zdarzenia niepożądanego), niezbędnej do modułu rozmytego wnioskowania o wpływie 
ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynku. 
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Rys. 4.2. Etapy badań własnych; źródło: opracowanie własne 

4.2.1. Identyfikacja i podział czynników ryzyka w cyklu życia budynków  
W pierwszym etapie badań własnych dokonano identyfikacji i podziału czynników 

ryzyka w cyklu życia budynków. Podstawową metodą zastosowaną w procesie identyfikacji 
czynników ryzyka była eksploracja danych. Dokonano przeglądu i analizy źródeł 
literaturowych, które traktują o ryzyku w przedsięwzięciach budowlanych ukierunkowanych 
na realizację oraz eksploatację aż do wycofania budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, 
usługowych oraz przeznaczonych do wielu celów. Ten etap badań pozwolił wyselekcjonować 
listę 45 czynników ryzyka, które poddano w dalszym kroku eksperckiej ocenie ich wpływu na 
wielkość kosztów cyklu życia budynków.  

Wszystkie zidentyfikowane czynniki ryzyka można poddać procesowi ich klasyfikacji. 
Podstawowymi kryteriami klasyfikacyjnymi mogą być [80]: 

 podział ze względu na podmiot uczestniczący w realizacji przedsięwzięcia budowlanego, 
który może odpowiadać za zaistnienie ryzyka, 

 podział z uwagi na kategorie (charakter) ryzyka, 
 podział ze względu na zaistnienie w fazie bądź fazach cyklu życia budynku. 

W przypadku przedsięwzięć budowlanych polegających na realizacji budynków 
(mieszkalnych, niemieszkalnych, usługowych oraz łączących funkcje) i późniejszej ich 
eksploatacji aż do wycofania, czynniki ryzyka mogą być generowane przez podmioty związane 
z przedsięwzięciem budowlanym w każdym etapie jego cyklu życia. Jak zauważają autorzy 
prac [45, 130], ryzyko może oddziaływać na wszystkich uczestników związanych  
z przedsięwzięciem budowlanym. Wśród nich można wskazać: 

IDENTYFIKACJA I PODZIAŁ CZYNNIKÓW RYZYKA 

LISTA SPRAWDZEŃ CZYNNIKÓW RYZYKA 

OCENA EKSPERCKA CZYNNIKÓW RYZYKA 

Źródło informacji:  
publikacje naukowe 

Źródło informacji:  
badania kwestionariuszowe 

BAZA WIEDZY  
O WPŁYWIE ZIDENTYFIKOWANYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW 

NA WIELKOŚĆ ODPOWIADAJĄCYCH IM SKŁADNIKÓW KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA 
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 inwestora (rozumianego w dysertacji jako podmiot na imię którego realizowane jest 
przedsięwzięcie budowlane, ale również spełniającego obowiązki użytkownika budynku, 
który odpowiada za jego utrzymanie w fazie eksploatacji),  

 projektanta,  
 wykonawcę robót budowlanych.  

Każdemu ze zidentyfikowanych czynników ryzyka można przypisać jeden z charakterów 
(kategorii) jego oddziaływania [10, 99]: 

 technologiczny, który związany jest przede wszystkim z niewłaściwym przyjęciem 
rozwiązań materiałowo-konstrukcyjno-technologicznych w fazie projektowania 
przedsięwzięcia budowlanego lub realizacją robót budowlanych z wykorzystaniem 
nieodpowiednich zasobów pracy ludzkiej lub sprzętu,  

 budowlany (realizacyjny), który wynika z realizacji robót lub towarzyszących im 
procesów budowlanych w określonych warunkach zewnętrznych, 

 finansowy, który dotyczy wewnętrznych kwestii finansowych przedsiębiorstw 
budowlanych lub odnosi się do prawidłowości zaobserwowanych na rynku finansowym 
lub w gospodarce, 

 polityczny, który oznacza zależność od działań podejmowanych przez rządy, 
 ekologiczny, który odnosi się do kwestii środowiskowych, 
 prawny, który związany jest bezpośrednio z aktami prawnymi oraz procedowaniem 

decyzji administracyjnych (m.in. lokalizacyjnych lub o uzyskanie pozwoleń na budowę). 
Czynniki ryzyka (podobnie jak poszczególne składniki kosztów) można identyfikować  

w kolejnych fazach cyklu życia budynku, tj. w fazach: programowania (planowania), realizacji, 
eksploatacji oraz wycofania [80]. Szczegółowy podział wszystkich, zidentyfikowanych 45 
czynników ryzyka przez autora rozprawy, zarówno pod względem charakteru (kategorii) ich 
oddziaływania, uczestników przedsięwzięcia budowlanego z nimi związanych, jak również 
fazy cyklu życia budynku, w której mogą zaistnieć, przedstawiono w tabeli 4.1. 
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Tabela 4.1. Podział czynników ryzyka ze względu na charakter (kategorię) oddziaływania, podmiot z nimi 
związany oraz fazy cyklu życia; źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 10, 42, 45, 99, 116, 130] 

KAT. 
RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA PODMIOT FAZY CYKLU ŻYCIA 

IN PR WY P R E W 
T E

CH
NO

LO
GI

CZ
NE

 

1 błędy w projektach  X  X    
2 braki w projektach  X  X    
3 niezgodność projektów  

z obowiązującymi normami i/lub przepisami  X  X    
4 błędnie rozpoznane warunki gruntowe  X  X    
5 błędnie przyjmowane założenia rozwiązań 

konstrukcyjno-materiałowych  X  X    
6 niedobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej  X X X X X  
7 zmienna wydajność pracy robotników 

budowlanych   X  X X  
8 słaba jakość sprzętu budowlanego   X  X X  
9 awaryjność sprzętu budowlanego   X  X X  

B U
DO

WL
AN

E,  R
EA

LIZ
AC

YJ
NE

 

10 niekorzystne warunki pogodowe   X  X X X 
11 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy w trakcie wykonywania prac   X  X X X 
12 wstrzymanie robót w wyniku błędów 

projektanta  X X  X X X 
13 zmiany w pierwotnie zatwierdzonym zakresie 

prac X X X  X X X 
14 słaba jakość wykonanych prac   X  X X  
15 słaba jakość zarządzania   X  X X  
16 opóźnienia w realizacji robót budowlanych   X  X X X 
17 nieregulowanie zobowiązań  

u podwykonawców i dostawców   X  X X X 
18 ograniczona dostępność solidnych 

podwykonawców   X  X X  
19 słaba jakość współpracy  

z podwykonawcami, dostawcami   X  X X  
20 wstrzymanie robót w wyniku błędów 

wykonawcy X  X  X X X 
21 ograniczona dostępność materiałów 

budowlanych   X  X X  
22 zapewnienie ciągłości dostaw materiałów  

i systemów budowlanych   X  X X  
23 zastosowanie materiałów budowlanych 

deficytowych  X   X X  
24 zastosowanie nieodpowiednich materiałów 

budowlanych  X X  X X  
25 ograniczona dostępność specjalistycznych 

maszyn budowlanych   X  X X X 
26 ryzyko wynikające z procesów towarzyszących 

(np. usługi transportowe)   X  X X X 

F IN
AN

SO
WE

 

27 brak (lub opóźnienia) zapłaty za wykonane 
zakresy prac X X X X X X X 

28 utrata płynności finansowej podmiotu X X X X X X X 
29 słaba kontrola kosztów X  X X X X X 
30 wzrost cen materiałów budowlanych X  X  X X  
31 wzrost cen nośników energii X  X  X X  
32 wzrost cen robocizny X  X  X X X 
33 wzrost cen najmu sprzętu X  X  X X X 
34 inflacja X X X X X X X 
35 wahania stóp procentowych X X X X X X X 
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POLITY-
CZNE 

36 zmienność w systemach podatkowych X X X X X X X 
37 zmienność w systemie celnym X X X X X X X 
38 zmienność w systemie legislacyjnym X X X X X X X 
39 niestabilność rozwoju gospodarczego X X X X X X X 

EKOLO-
GICZNE 

40 błędne założenia projektowe w kwestiach 
środowiskowych   X  X    

41 brak systemu legislacyjnego w kwestiach 
środowiskowych X   X   X 

42 zmienność stanowiska państwa w kwestiach 
środowiskowych X X  X   X 

PRAWNE 
43 trudności w uzyskaniu pozwoleń X X  X   X 
44 niezgodności z aktami prawnymi X X X X X X X 
45 rozbieżności w dokumentacjach  X  X X X X 

Legenda: IN – inwestor (użytkownik), PR – projektant, WY – wykonawca 
P – faza programowania, R – f. realizacji, E – f. eksploatacji, W – f. wycofania 
Podstawową cechą charakteryzującą przedsięwzięcia budowlane jest ich unikalność. Jak 

zauważono w pracach [5, 36], unikalność przedsięwzięć budowlanych jest związana z ich 
niepowtarzalnością (byciem jedynymi w swoim rodzaju). Każde przedsięwzięcie budowlane 
jest realizowane m.in. przez różnych inwestorów, na różnych nieruchomościach gruntowych, 
w różnym czasie, przy różnym sposobie finansowania, przez różnych wykonawców, w oparciu 
o różne dokumentacje projektowe oraz w odmiennych warunkach atmosferycznych. Z uwagi 
na opisaną tutaj unikalność przedsięwzięć budowlanych i ich charakter indywidualny, 
opracowaną listę czynników ryzyka nazwano listą sprawdzeń. Oznacza to, że eksperci 
wspierający osoby decyzyjne (lub podmioty wspomagające decydenta), które będą 
wykorzystywać moduł rozmytej oceny w cyklu życia budynków, nie powinny ograniczać się 
jedynie do rozpoznania ryzyka w danym przedsięwzięciu budowlanym, tylko z uwagi na 45 
czynników ryzyka, które zawarto w liście sprawdzeń opracowanej w niniejszej rozprawie 
doktorskiej. 

4.2.2. Opis badań związanych z ekspercką oceną czynników ryzyka 
Druga część badań własnych polegała na ocenie zidentyfikowanych 45 czynników ryzyka 

z wykorzystaniem opinii ekspertów mających wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie 
praktyczne w realizacji przedsięwzięć budowlanych różnego rodzaju, o różnym charakterze  
i stopniu skomplikowania. Badania były prowadzone w ok. dwuletnim okresie, tj. od ostatniego 
kwartału 2015r. do ostatniego kwartału 2017r.  

Do przeprowadzenia tej części badań wykorzystano metodę ankiety eksperckiej. Z uwagi 
na fakt, iż kwestionariusz badawczy został skierowany do ekspertów biorących udział  
w realizacji przedsięwzięć budowlanych różnego rodzaju, o różnym charakterze i stopniu 
skomplikowania, dopuszczono wariant formułowania pytań z użyciem wyrażenia „cykl życia 
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obiektu budowlanego”, a nie cykl życia budynku. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 
(PKOB) [137] definiuje zarówno termin obiekt budowlany (jako konstrukcję połączoną  
z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych, 
będącą wynikiem prac budowlanych), jak również pojęcie budynek (jako zadaszony obiekt 
budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany 
dla potrzeb stałych, a przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony 
przedmiotów). Tak więc pojęcie budynek zawiera się w terminie obiekt budowlany i na tej 
podstawie zdecydowano o rozszerzeniu materiału badawczego na obiekty budowlane, aby 
uniknąć zwrotów niewypełnionych kwestionariuszy badawczych w przypadku, gdyby ekspert 
nie posiadał doświadczenia teoretycznego lub praktycznego w związku z brakiem realizacji 
przedsięwzięć budowlanych w zakresie budynków. 

Dobór respondentów odpowiadał założeniom badań o charakterze próby celowej. 
Wytypowano grupę specjalistów związanych branżowo z celem i przedmiotem badań,  
tj. z zagadnieniami kosztów cyklu życia budynków oraz ryzyka oddziałującego na budynki  
w poszczególnych fazach ich cyklu życia (przy czym materiał badawczy został rozszerzony do 
pojęcia obiektu budowlanego, co uzasadniano w powyższych akapitach). Starano się, aby grupa 
respondentów związana z wykonywaniem działalności naukowo-badawczej była mniej więcej 
równa grupie respondentów wykonujących pracę w przedsiębiorstwach budowlanych.  

Większości ekspertów przekazano kwestionariusz badawczy w formie papierowego 
wydruku. Część ekspertów wypełniła kwestionariusz elektronicznie. Pierwsze kwestionariusze 
badawcze zostały przekazane ekspertom w czwartym kwartale 2015r., a ostatnie w czwartym 
kwartale 2017r. Ostatni kwestionariusz badawczy został zwrócony do autora badań  
w pierwszym kwartale 2018r. Kwestionariusz badawczy podzielono na trzy następujące części: 

1) identyfikacja obszarów działalności ekspertów, 
2) badanie wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia obiektów budowlanych, 
3) badanie wpływu poszczególnych rodzajów kosztów cyklu życia obiektów budowlanych 

w kontekście podejmowania decyzji przez inwestora o wyborze wariantu planowanego 
przedsięwzięcia budowlanego. 
W badaniach wzięło udział 32 respondentów, choć kwestionariusz badawczy został 

skierowany pierwotnie do 36 ekspertów (w tym 17 pracowników naukowo-badawczych i 19 
pracowników przedsiębiorstw budowlanych). Zwrot kwestionariuszy przekazanych ekspertom 
wyniósł ok. 89%. W kwestionariuszu badawczym zawarte zostało siedem pytań o treściach 
prezentowanych w tabeli 4.2. 
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Tabela 4.2. Kwestionariusz badawczy skierowany do ekspertów; źródło: opracowanie własne 
NR  

PYT. TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ MOŻLIWE WARIANTY ODPOWIEDZI 
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW 

1 Jaki jest charakter powiązania Pani/Pana z branżą budowlaną?  (można zaznaczyć wiele wariantów odpowiedzi) 
a) Architekt / Projektant, 
b) Kierownik budowy / Kierownik kontraktu / Kierownik robót / Inżynier budowy, 
c) Pracownik naukowy związany z dziedziną nauk technicznych – budownictwo, 
d) Specjalista ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie budowlanym, 
e) Właściciel / Dyrektor / Członek zarządu przedsiębiorstwa budowlanego, 
f) inny, proszę wskazać jaki: ……………………………………………………………. 

2 Z jakim typem obiektów budowlanych ma Pani/Pan do czynienia w pracy zawodowej?  
Proszę zaznaczyć co najmniej jeden z możliwych wariantów odpowiedzi: (pytanie dotyczy respondentów, którzy zaznaczyli w pytaniu 1 warianty odpowiedzi „a”, „b”, „d”, 
„e” lub „f”) 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne, 
b) kubaturowe obiekty budowlane mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, 
c) kubaturowe obiekty budowlane niemieszkalne (budynki handlowe, biurowe, użytku 

kulturowego, szpitale, szkoły, budynki rolnicze, itp.), 
d) obiekty budowlane inżynieryjne związane z budownictwem komunikacyjnym (drogi, drogi 

kolejowe, lotniska, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, budowle ziemne, obiekty 
hydrotechniczne, sieci techniczne, itp.), 

e) obiekty budowlane inżynieryjne związane z budownictwem komunalnym (oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, elektryczne, itp.), 

f) obiekty budowlane kubaturowe i inżynieryjne związane z budownictwem przemysłowym 
(hale produkcyjne, silosy, estakady, kominy, chłodnie kominowe, szyby górnicze, itp.), 

g) inne, proszę wskazać jakie: …………………………………………………………… 
3 Z jakim typem robót budowlanych ma Pani/Pan do czynienia w pracy zawodowej?  

Proszę zaznaczyć co najmniej jeden z możliwych wariantów odpowiedzi: (pytanie dotyczy respondentów, którzy zaznaczyli w pytaniu 1 warianty odpowiedzi „b”, „d”, „e” 
lub „f”) 

a) roboty budowlane konstrukcyjne (polegające na budowie nowo wznoszonych obiektów 
budowlanych), 

b) roboty w zakresie montażu konstrukcji zwykłych z elementów prefabrykowanych 
(stalowych, drewnianych, żelbetowych, sprężonych, itp.), 

c) roboty budowlane modernizacyjne (polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie 
obiektów budowlanych istniejących), 

d) roboty remontowe (polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego), 
e) roboty instalacyjne, 
f) roboty wykończeniowe, 
g) inne, proszę wskazać jakie: ……………………………………………………………. 

CZĘŚĆ ZORIENTOWANA NA BADANIE WPŁYWU RYZYKA  
NA WIELKOŚĆ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

4 Czy Pani/Pana zdaniem inwestorzy biorą pod uwagę ryzyko związane z kosztami cyklu życia 
obiektów budowlanych? a) zdecydowanie tak, 

b) raczej tak, 
c) raczej nie, 
d) zdecydowanie nie,  
e) nie mam zdania na ten temat. 

5 Proszę ocenić w skali od 0 do 5 wpływ poszczególnych czynników ryzyka na koszty ponoszone  
w fazach cyklu życia obiektów budowlanych, przyjmując następującą skalę wpływu: 1 – wpływ nieistotny, 2 – mało istotny, 3 – średnio istotny, 4 – istotny, 5 – bardzo istotny,  

0 – nie potrafię tego ocenić. 
(przy czym w zapytaniu przedstawiono listę 45 zidentyfikowanych i skategoryzowanych czynników 
ryzyka w formie tabelarycznej, zgodnie z zawartością tabeli 4.1.) 
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CZĘŚĆ ZORIENTOWANA NA BADANIE WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ INWESTORA  

O WYBORZE WARIANTU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO 
6 Czy Pani/Pana zdaniem koszty towarzyszące przedsięwzięciu budowlanemu mają lub mogą mieć 

wpływ na podjęcie decyzji inwestora o wyborze wariantu planowanego przedsięwzięcia? a) zdecydowanie tak, 
b) raczej tak, 
c) raczej nie, 
d) zdecydowanie nie, 
e) nie mam zdania na ten temat. 

7 Proszę ocenić w skali od 0 do 5 wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na podjęcie decyzji przez 
inwestora o wyborze wariantu planowego przedsięwzięcia budowlanego: 1 – wpływ nieistotny, 2 – mało istotny, 3 – średnio istotny, 4 – istotny, 5 – bardzo istotny,  

0 – nie potrafię tego ocenić. 
(przy czym przedstawiono zagregowane rodzaje kosztów cyklu życia obiektów budowlanych jak  
w tabeli 4.3.) 

Tabela 4.3. Podział rodzajów kosztów cyklu życia obiektów budowlanych  
w kwestionariuszu ankietowym skierowanym do ekspertów; źródło: opracowanie własne 

RODZAJ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA OCENA WPŁYWU 
1 2 3 4 5 0 

1 koszty sporządzenia dokumentacji projektowej       
2 koszty nabycia terenu lub jego zapewnienie       
3 koszty związane z realizacją przedsięwzięcia budowlanego       
4 koszty operacyjne (np. koszty zużycia energii, utrzymania 

codziennego i cyklicznego, koszty naprawy, renowacji lub 
wymiany komponentu lub elementu budowlanego, itp.) 

      

5 koszty wycofania (tj. koszty rozbiórki i zagospodarowania 
odpadów budowlanych) 

      

W przypadku pierwszej części badania kwestionariuszowego, dodatkowego wyjaśnienia 
wymagają następujące dwa założenie autora badań. 

Po pierwsze, identyfikacja obszarów działalności ekspertów (włącznie z koniecznością 
podania typu obiektów i robót budowlanych) została zaplanowana tylko dla tych respondentów, 
którzy w zapytaniu pierwszym wskazali jeden lub więcej wariantów odpowiedzi, za wyjątkiem 
wariantu „c” (pracownik naukowy związany z dziedziną nauk technicznych – budownictwo). 
Takie założenie wynika z faktu, iż w przypadku pracowników naukowych, kwestionariusz 
badawczy został skierowany wyłącznie do naukowców związanych z Sekcją Inżynierii 
Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 
którzy w swojej pracy naukowej mierzą się na co dzień z zagadnieniami zarządzania ryzykiem 
oraz zarządzania kosztami przedsięwzięć budowlanych. 

Po drugie, biorąc pod uwagę, że do oceny ryzyka z wykorzystaniem tworzonego modułu 
rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, niezbędne będzie dostarczenie informacji nie 
tylko o skutku wystąpienia zidentyfikowanego czynnika ryzyka, ale również o wielkości jego 
prawdopodobieństwa, należałoby również dokonać badań w aspekcie wielkości 
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prawdopodobieństwa zaistnienia każdego ze zidentyfikowanych czynników ryzyka w cyklu 
życia obiektów budowlanych. Świadomie zrezygnowano z próby określenia wielkości 
prawdopodobieństwa dla czynników ryzyka z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, ponieważ 
zdaniem autora badań, ryzyko może mieć jednak charakter indywidualny, niepowtarzalny. 
Dany czynnik ryzyka może wystąpić wielorazowo, jednorazowo lub nie wystąpić wcale.  
W przypadku niewystąpienia danego czynnika ryzyka lub jego wystąpienia jednorazowo 
(ewentualnie wielorazowo), ekspert oceniający jego wpływ na wielkość kosztów cyklu życia 
obiektu budowlanego, będzie w stanie określić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, 
stwierdzając (na podstawie własnego doświadczenia przy realizacji podobnych przedsięwzięć 
budowlanych), że np. prawdopodobieństwo wynosić będzie 0 (ponieważ ryzyko nie wystąpiło 
nigdy), 1 (ponieważ ryzyko wystąpiło w 100% przypadków realizowanych przedsięwzięć 
budowlanych przez eksperta) lub 0,4 (ponieważ ryzyko wystąpiło w 40% przypadków 
przedsięwzięć budowlanych realizowanych przy jego udziale). 

4.2.3. Analiza wyników 
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW 

Mając na względzie, że kwestionariusz badawczy został skierowany zarówno do 
ekspertów będących pracownikami naukowymi, jak również ekspertów wykonujących pracę  
w przedsiębiorstwach budowlanych, pełnej analizy zgromadzonych wyników dokonano  
z uwzględnieniem podziału specjalistów na następujące grupy: 

I. pracownicy naukowi, 
II. pracownicy naukowi, którzy wykonują ponadto pracę w przedsiębiorstwach 

budowlanych, 
III. pracownicy wykonujący wyłącznie pracę w przedsiębiorstwach budowlanych. 

W pytaniu pierwszym: „jaki jest charakter powiązania Pani/Pana z branżą budowlaną”, 
kilku ekspertów wskazało charakter powiązania jako inny (wariant odpowiedzi „f”).  
W przypadku 8 kwestionariuszy wymieniono następujące funkcje: 
 f1)  biegły sądowy (1 wskazanie), 
 f2)  inspektor nadzoru inwestorskiego (4 wskazania), 
 f3)  kosztorysant (2 wskazania), 
 f4)  specjalista ds. kontroli jakości (1 wskazanie). 

W pytaniu drugim: „z jakim typem obiektów budowlanych ma Pani/Pan do czynienia  
w pracy zawodowej”, 2 ekspertów zaznaczyło warianty odpowiedzi wyłącznie z zakresu od „d” 
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do „f”, co oznacza, że ich doświadczenie sprowadza się do realizacji przedsięwzięć 
budowlanych niezwiązanych z budownictwem kubaturowymi. Jeden z respondentów wskazał 
również, że w swojej pracy zawodowej miał do czynienia z każdym typem obiektów 
budowlanych wymienionych jako warianty odpowiedzi na pytanie drugie (od „a” do „f”) oraz 
dodatkowo z obiektami zabytkowymi, które zostały zakwalifikowane pod wariantem 
odpowiedzi „g” (jako inne). Na wykresie 4.1 przedstawiono wszystkie kombinacje odpowiedzi 
uzyskanych od 23 ekspertów, którzy byli zobowiązani do udzielenia informacji na temat typów 
obiektów budowlanych, z którymi mieli do czynienia w swojej pracy zawodowej. Odpowiedzi 
na pytanie drugie nie udzieliło 9 badanych, którzy w pytaniu pierwszym zaznaczyli wyłącznie 
wariant odpowiedzi „c” (wskazanie na pracownika naukowego, związanego z dziedziną nauk 
technicznych – budownictwo).  

 Legenda: a. budynki mieszkalne jednorodzinne, 
b. kubaturowe obiekty budowlane mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, 
c. kubaturowe obiekty budowlane niemieszkalne (budynki handlowe, biurowe, użytku kulturowego, szpitale, 

szkoły, budynki rolnicze, itp.), 
d. obiekty budowlane inżynieryjne związane z budownictwem komunikacyjnym (drogi, drogi kolejowe, 

lotniska, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, budowle ziemne, obiekty hydrotechniczne, sieci techniczne, 
itp.), 

e. obiekty budowlane inżynieryjne związane z budownictwem komunalnym (oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, 
itp.), 

f. obiekty budowlane kubaturowe i inżynieryjne związane z budownictwem przemysłowym (hale 
produkcyjne, silosy, estakady, kominy, chłodnie kominowe, szyby górnicze, itp.), 

g. obiekty zabytkowe 
Wykres 4.1. Odpowiedzi ekspertów na pytanie nr 2: „z jakim typem obiektów budowlanych  

ma Pani/Pan do czynienia w pracy zawodowej”; źródło: opracowanie własne 
Pytanie trzecie: „z jakim typem robót budowlanych ma Pani/Pan do czynienia w pracy 

zawodowej” miało charakter pomocniczy i stanowiło uzupełnienie informacji o charakterze 
realizacyjnym (wykonawczym) przedsięwzięć budowlanych, w których uczestniczyli eksperci. 
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Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 20 ekspertów. Z konieczności udzielenia informacji  
o typach robót budowlanych, wyłączeni zostali pracownicy naukowymi oraz architekci i/lub 
projektanci, czyli ci spośród badanych, którzy w pytaniu pierwszym zaznaczyli wyłącznie 
warianty odpowiedzi „a” i/lub „c”. Wykres 4.2 przedstawia profil odpowiedzi na pytanie 
trzecie. Żaden z badanych nie wskazał innego typu robót budowlanych niż te, które 
wymieniono w wariantach odpowiedzi od „a” do „f”. 

 Legenda: a. roboty budowlane konstrukcyjne (polegające na budowie nowo wznoszonych obiektów budowlanych), 
b. roboty w zakresie montażu konstrukcji zwykłych z elementów prefabrykowanych (stalowych, 

drewnianych, żelbetowych, sprężonych, itp.), 
c. roboty budowlane modernizacyjne (polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektów 

budowlanych istniejących), 
d. roboty remontowe (polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego), 
e. roboty instalacyjne, 
f. roboty wykończeniowe. 

Wykres 4.2. Odpowiedzi ekspertów na pytanie nr 3: „z jakim typem robót budowlanych  
ma Pani/Pan do czynienia w pracy zawodowej”; źródło: opracowanie własne 

W tabeli 4.4. zestawiono informacje dotyczące charakteru powiązania ekspertów  
z budownictwem oraz grup opiniodawczych, według których przedstawione zostaną wyniki 
uzyskane w częściach drugiej i trzeciej badań kwestionariuszowych. 

Tabela 4.4. Podział ekspertów biorących udział w badaniach na grupy specjalistów;  
źródło: opracowanie własne 

GRUPA EKSPERT WARIANTY ODPOWIEDZI 
a b c d e f1 f2 f3 f4 

I 

RES 01   X       
RES 04   X       
RES 05   X       
RES 12   X       
RES 27   X       
RES 28   X       
RES 30   X       
RES 31   X       
RES 32   X       

II 
RES 02 X  X       
RES 03  X X   X    
RES 06   X     X  
RES 09  X X  X   X  

0 1 2 3 4 5 6
f

a, b, c, e, f
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a, c
a, b, f

a, b, c, d, f
a, b, c, d, e, f
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RES 10  X X       
RES 11 X  X       
RES 26  X X X     X 
RES 29  X X    X   

III 

RES 07     X     
RES 08 X         
RES 13 X X        
RES 14 X         
RES 15  X     X   
RES 16    X      
RES 17  X        
RES 18 X X        
RES 19 X         
RES 20 X         
RES 21 X X     X   
RES 22  X        
RES 23 X X        
RES 24 X         
RES 25  X     X   

Legenda: a. Architekt / Projektant, 
b. Kierownik budowy / Kierownik kontraktu / Kierownik robót / Inżynier budowy, 
c. Pracownik naukowy związany z dziedziną nauk technicznych – budownictwo, 
d. Specjalista ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie budowlanym, 
e. Właściciel / Dyrektor / Członek zarządu przedsiębiorstwa budowlanego, 
f1. Biegły sądowy, 
f2. Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
f3. Kosztorysant, 
f4. Specjalista ds. kontroli jakości. 

BADANIE WPŁYWU RYZYKA  
NA WIELKOŚĆ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W kolejnej części badań, eksperci zostali m.in. poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie dotyczące własnych spostrzeżeń na temat kwestii brania pod uwagę ryzyka związanego 
z fazami cyklu życia obiektów budowlanych, w których inwestorzy mogą ponosić koszty.  

Spośród możliwych wariantów odpowiedzi na pytanie czwarte: „czy Pani/Pana zdaniem 
inwestorzy biorą pod uwagę ryzyko związane z kosztami cyklu życia obiektów budowlanych”, 
16 badanych (50%) wskazało, że w ich opinii inwestorzy zwracają uwagę na ryzyko  
o wymiarze kosztowym, które jest przez nich ponoszone w cyklu życia przedsięwzięć 
budowlanych (w tym 3 ekspertów – ok. 9%, oznaczyło wariant odpowiedzi „zdecydowanie 
tak”, a 13 ekspertów – ok. 41% wybrało wariant odpowiedzi „raczej tak”). 14 badanych  
(ok. 44%) wyraziło pogląd przeciwny, że ich zdaniem inwestorzy „raczej nie” biorą pod uwagę 
ryzyka związanego z kosztami cyklu życia obiektów budowlanych, a 2 badanych (ok. 6%) nie 
wyraziło zdania na ten temat. Żaden z ekspertów nie zaznaczył wariantu odpowiedzi 
„zdecydowanie nie”. Wszystkie odpowiedzi 32 badanych na pytanie czwarte przedstawiono na 
wykresie 4.3.  
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Wykres 4.3. Odpowiedzi ekspertów na pytanie nr 4: „czy Pani/Pana zdaniem inwestorzy biorą pod uwagę 

ryzyko związane z kosztami cyklu życia obiektów budowlanych”; źródło: opracowanie własne 
W pytaniu piątym, ekspertów zobligowano do określenia wpływu poszczególnych 

czynników ryzyka na koszty ponoszone w fazach cyklu życia obiektów budowlanych, przy 
czym przyjęto następującą skalę: 1 – wpływ nieistotny, 2 – mało istotny, 3 – średnio istotny,  
4 – istotny, 5 – bardzo istotny, 0 – nie potrafię tego ocenić. Eksperci udzielili łącznie 1440 ocen 
wpływu dla 45 zidentyfikowanych czynników ryzyka. Obliczone wartości wpływu ryzyka na 
wielkość kosztów cyklu życia obiektu budowlanego, przedstawiono z perspektywy ocen 
uśrednionych dla ogółu badanych oraz dla przypadku podziału respondentów na grupy 
specjalistów (od I do III). Taka prezentacja wyników jest zdaniem autora pracy uzasadniona, 
ponieważ różnicuje opinie ekspertów o doświadczeniu pozyskanym dzięki pracy naukowej 
(łączonej lub nie łączonej z pracą dla przedsiębiorstw budowlanych) lub pracy wyłącznie dla 
przedsiębiorstw budowlanych. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 4.5. 

Tabela 4.5. Średnie wartości ocen wpływu ryzyka według ekspertów; źródło: opracowanie własne 

CZYNNIKI RYZYKA 
WARTOŚĆ ŚREDNIA 

W GRUPIE OGÓŁEM I II III 

T E
CH

NO
LO

GI
CZ

NE
 

1 błędy w projektach 4,22 4,50 4,00 4,19 
2 braki w projektach 3,78 3,38 3,27 3,44 
3 niezgodność projektów z obowiązującymi normami i/lub 

przepisami 4,22 3,83 3,60 3,83 
4 błędnie rozpoznane warunki gruntowe 4,67 4,50 4,33 4,44 
5 błędnie przyjmowane założenia rozwiązań 

konstrukcyjno-materiałowych 4,44 4,38 4,53 4,53 
6 niedobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej 3,11 3,38 3,07 3,16 
7 zmienna wydajność pracy robotników budowlanych 2,56 2,00 2,53 2,41 
8 słaba jakość sprzętu budowlanego 2,67 2,50 2,93 2,75 
9 awaryjność sprzętu budowlanego 2,89 2,25 2,67 2,63 

BU
DO

WL
AN

E , 
RE

AL
IZA

CY
JN

E 

10 niekorzystne warunki pogodowe 3,11 2,50 2,67 2,75 
11 nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

w trakcie wykonywania prac 3,44 2,38 1,93 2,47 
12 wstrzymanie robót w wyniku błędów projektanta 3,25 2,43 3,00 2,93 
13 zmiany w pierwotnie zatwierdzonym zakresie prac 3,33 2,88 3,07 3,09 
14 słaba jakość wykonanych prac 4,33 3,75 3,93 4,00 
15 słaba jakość zarządzania 3,67 2,63 3,67 3,41 
16 opóźnienia w realizacji robót budowlanych 3,89 2,88 3,27 3,34 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nie mam zdania

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak

zdecydowanie tak
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17 nieregulowanie zobowiązań u podwykonawców  
i dostawców 3,56 2,50 2,57 2,84 

18 ograniczona dostępność solidnych podwykonawców 3,89 3,13 3,40 3,47 
19 słaba jakość współpracy z podwykonawcami, 

dostawcami 3,11 2,88 3,00 3,00 
20 wstrzymanie robót w wyniku błędów wykonawcy 4,11 3,71 3,53 3,74 
21 ograniczona dostępność materiałów budowlanych 3,33 3,00 2,73 2,97 
22 zapewnienie ciągłości dostaw materiałów  

i systemów budowlanych 3,22 2,71 2,60 2,81 
23 zastosowanie materiałów budowlanych deficytowych 3,56 3,14 4,07 3,71 
24 zastosowanie nieodpowiednich materiałów 

budowlanych 4,22 3,88 4,43 4,26 
25 ograniczona dostępność specjalistycznych maszyn 

budowlanych 3,56 2,25 2,71 2,84 
26 ryzyko wynikające z procesów towarzyszących (np. 

usługi transportowe) 2,89 1,75 2,86 2,58 

F IN
AN

SO
WE

 

27 brak (lub opóźnienia) zapłaty za wykonane zakresy prac 3,50 2,63 3,47 3,26 
28 utrata płynności finansowej podmiotu 4,22 3,00 3,60 3,63 
29 słaba kontrola kosztów 4,33 3,13 3,46 3,63 
30 wzrost cen materiałów budowlanych 4,00 3,88 4,33 4,13 
31 wzrost cen nośników energii 3,44 3,13 3,73 3,50 
32 wzrost cen robocizny 3,78 3,63 4,13 3,91 
33 wzrost cen najmu sprzętu 3,44 3,63 3,73 3,63 
34 inflacja 3,22 2,63 3,07 3,00 
35 wahania stóp procentowych 3,00 2,75 2,86 2,87 

P O
LIT

. 36 zmienność w systemach podatkowych 3,22 2,63 3,20 3,06 
37 zmienność w systemie celnym 2,33 2,25 2,67 2,45 
38 zmienność w systemie legislacyjnym 2,56 2,25 3,50 2,90 
39 niestabilność rozwoju gospodarczego 3,22 2,38 4,08 3,37 

E K
OL

. 

40 błędne założenia projektowe w kwestiach 
środowiskowych  3,63 3,63 3,87 3,74 

41 brak systemu legislacyjnego w kwestiach 
środowiskowych 3,00 2,50 3,00 2,85 

42 zmienność stanowiska państwa w kwestiach 
środowiskowych 3,25 2,63 3,38 3,14 

P R
. 43 trudności w uzyskaniu pozwoleń 3,11 2,75 3,71 3,29 

44 niezgodności z aktami prawnymi 4,50 3,29 3,57 3,76 
45 rozbieżności w dokumentacjach 3,56 3,14 3,60 3,48 

Legenda: POLIT. – ryzyko polityczne, EKOL. – ryzyko ekologiczne, PR. – ryzyko prawne 
I. pracownicy naukowi, II. pracownicy naukowi, którzy wykonują ponadto pracę w przedsiębiorstwach 
budowlanych, III. pracownicy wykonujący pracę w przedsiębiorstwach budowlanych. 
Kolorem czerwonym oznaczono w tabeli te czynniki ryzyka, dla których wartość średnia 

z ogółu uzyskanych odpowiedzi była równa lub przekroczyła poziom istotny (4,00).  
W przypadku uzyskania od eksperta wariantu oceny wpływu czynnika ryzyka na poziomie „0” 
(nie potrafię tego ocenić), wynik ten był wyłączany z procesu liczenia wartości średnich. 
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BADANIE WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
W KONTEKŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ INWESTORA  

O WYBORZE WARIANTU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO 
Ostatnia część badań była poświęcona rozpoznaniu doświadczeń i obserwacji ekspertów 

na temat istotności wpływu poszczególnych rodzajów kosztów towarzyszących 
przedsięwzięciom budowlanym na podjęcie decyzji przez inwestora o wyborze wariantu jego 
realizacji.  

W pytaniu szóstym: „czy Pani/Pana zdaniem koszty towarzyszące przedsięwzięciu 
budowlanemu mają lub mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji inwestora o wyborze wariantu 
planowego przedsięwzięcia”, badani udzielili wyłącznie pozytywnych odpowiedzi.  
17 badanych (ok. 53%) wskazało wariant odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 15 z nich wybrało 
wariant „raczej tak” (ok. 47%). Żaden z ekspertów nie udzielił opinii o charakterze 
negatywnym. Wykres 4.4 przedstawia komplet uzyskanych odpowiedzi na pytanie szóste. 

 Wykres 4.4. Odpowiedzi ekspertów na pytanie nr 6: „czy Pani/Pana zdaniem koszty towarzyszące 
przedsięwzięciu budowlanemu mają lub mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji inwestora  

o wyborze wariantu planowego przedsięwzięcia”; źródło: opracowanie własne 
W pytaniu siódmym poproszono ekspertów o określenie wpływu poszczególnych 

rodzajów kosztów cyklu życia obiektów budowlanych na podjęcie decyzji przez inwestora  
o wyborze wariantu planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Przyjęto następującą skalę:  
1 – wpływ nieistotny, 2 – mało istotny, 3 – średnio istotny, 4 – istotny, 5 – bardzo istotny,  
0 – nie potrafię tego ocenić. Eksperci udzielili łącznie 160 ocen wpływu dla pięciu 
zagregowanych składników kosztów cyklu życia obiektu budowlanego. Otrzymane wyniki 
zestawiono w tabeli 4.6. Ta część badań miała charakter wyłącznie poznawczy (bez przełożenia 
na praktyczne wykorzystanie w budowanym modelu), dlatego obliczone średnie wartości 
wpływu przedstawiono tylko dla ocen rozważanych z perspektywy ogółu respondentów 
uczestniczących w badaniach. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
nie mam zdania

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak

zdecydowanie tak
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Tabela 4.6. Oceny ekspertów dla wpływu poszczególnych rodzajów kosztów cyklu życia obiektów budowlanych 
na podjęcie decyzji przez inwestora o wyborze wariantu planowanego przedsięwzięcia budowlanego  

oraz uzyskane wartości średnie; źródło: opracowanie własne 
RODZAJ KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA OCENA WPŁYWU WARTOŚĆ 

ŚREDNIA 1 2 3 4 5 0 
K.SDP koszty sporządzenia dokumentacji projektowej 3 9 7 10 3 0 3,03 
K.NT koszty nabycia terenu lub jego zapewnienie 0 0 7 16 9 0 4,06 

K.RPB koszty związane z realizacją przedsięwzięcia 
budowlanego 0 0 0 6 26 0 4,81 

K.OP koszty operacyjne (np. koszty zużycia energii, 
utrzymania codziennego i cyklicznego, koszty 
naprawy, renowacji lub wymiany komponentu  
lub elementu budowlanego, itp.) 

1 8 13 9 1 0 3,03 

K.WYC koszty wycofania (tj. koszty rozbiórki  
i zagospodarowania odpadów budowlanych) 3 19 7 1 0 2 2,20 

Analogicznie jak w przypadku badania wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia, 
w przypadku uzyskania od eksperta wariantu oceny na poziomie „0” (nie potrafię tego ocenić), 
wynik ten był wyłączany z procesu liczenia wartości średniej. Wykres 4.5. obrazuje wyniki 
badania na temat wpływu poszczególnych rodzajów kosztów cyklu życia obiektów 
budowlanych na podjęcie decyzji przez inwestora o wyborze wariantu planowanego 
przedsięwzięcia budowlanego z uwagi na możliwość hierarchizacji ich stopnia istotności 
(ważności) względem opinii uzyskanych od ekspertów. Kolorem czerwonym oznaczono koszty 
związane z fazami eksploatacji oraz wycofania. Na czarno przedstawiono z kolei koszty 
odpowiadające fazom programowania oraz realizacji obiektu budowlanego. 

 Legenda: K.RPB – koszty związane z realizacją przedsięwzięcia budowlanego, 
K.NT – koszty nabycia terenu lub jego zapewnienie, 
K.OP – koszty operacyjne, 
K.SDP – koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, 
K.WYC – koszty wycofania. 

Wykres 4.5. Odpowiedzi ekspertów na pytanie nr 7 o wpływ poszczególnych rodzajów  
kosztów cyklu życia obiektów budowlanych na podjęcie decyzji przez inwestora  

o wyborze wariantu planowanego przedsięwzięcia budowlanego; źródło: opracowanie własne 

4,81
4,06

3,03 3,03
2,20
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4.3. Podsumowanie badań 
W etapie pierwszym badań własnych dokonano identyfikacji czynników ryzyka  

w poszczególnych fazach cyklu życia budynków, czego efektem jest tzw. lista sprawdzeń 
czynników ryzyka, którą zaprezentowano w tabeli 4.1. 

W etapie drugim badań, zidentyfikowane czynniki ryzyka poddano eksperckiej ocenie 
wpływu na wielkość składników kosztów cyklu życia obiektów budowlanych im 
odpowiadających. Źródłem wiedzy o wpływie ryzyka byli eksperci z dziedziny nauk 
technicznych – budownictwo (pracownicy naukowi związani z Sekcją Inżynierii Przedsięwzięć 
Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk) oraz praktycy 
wykonujący pracę w przedsiębiorstwach budowlanych (w tym przede wszystkim: projektanci, 
kadra kierownicza, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, specjaliści ds. ekonomicznych  
w przedsiębiorstwach budowlanych i in.). 

Konkluzje uzyskane po analizie wyników badań nad wpływem czynników ryzyka na 
wielkość składników kosztów cyklu życia obiektów budowlanych są następujące. Eksperci 
wskazali wpływ na poziomie co najmniej istotnym (średnia ocen wpływu ogółem równa lub 
powyżej 4,00) dla 6 spośród 45 zidentyfikowanych czynników ryzyka w poszczególnych 
fazach cyklu życia obiektów budowlanych, co stanowi ok. 13,3% udziału w zbiorze wszystkich 
zidentyfikowanych czynników ryzyka. Czynniki ryzyka o najistotniejszym poziomie wpływu 
to zdaniem ekspertów:  

 błędnie przyjmowane założenia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych – ocena średnia 
ogółem 4,53,  

 błędnie rozpoznane warunki gruntowe – 4,44, 
 zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych – 4,26, 
 błędy w projektach – 4,19, 
 wzrost cen materiałów budowlanych – 4,13, 
 słaba jakość wykonanych prac – 4,00. 

Warto zwrócić uwagę, że czynniki ryzyka, tj. błędnie przyjmowane założenia rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych, błędnie rozpoznane warunki gruntowe i błędy w projektach to 
zagrożenia sklasyfikowane w grupie czynników ryzyka o charakterze technologicznym. 
Pozostałe czynniki ryzyka, tj. zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych i słaba 
jakość wykonanych prac to zagrożenia sklasyfikowane w grupie czynników należących do 
kategorii ryzyko budowlane (realizacyjne), a czynnik ryzyka – wzrost cen materiałów 
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budowlanych jest jedynym zagrożeniem pochodzącym z grupy ryzyka o charakterze 
finansowym. 

Większość czynników ryzyka z grupy zagrożeń przynależnych do kategorii ryzyko 
finansowe, w opinii badanych mieści się w zakresie pomiędzy przeciętnym (średnia ocena 
ogółem 3,00), a istotnym (ocena 4,00) wpływem ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia 
obiektów budowlanych. Tylko przypadki skrajne, tj. wzrost cen materiałów budowlanych 
(maksymalna ocena średnia ogółem 4,13) oraz wahania stóp procentowych (minimalna ocena 
2,87), nie mieszczą się we wskazanym tutaj zakresie. 

Eksperci zaopiniowali ponadto, że najwyższy (bardzo istotny) wpływ na podjęcie decyzji 
przez inwestora o wyborze wariantu planowanego przedsięwzięcia budowlanego (średnia ocen 
ogółem 4,81), mają koszty związane z jego realizacją (K.RPB). Eksperci wskazali również, że 
koszty charakterystyczne dla faz eksploatacji (koszty operacyjne w postaci kosztów zużycia 
energii, utrzymania codziennego i cyklicznego, kosztów napraw, renowacji lub wymiany 
komponentów i elementów budowlanych) oraz wycofania (koszty rozbiórki  
i zagospodarowania odpadów budowlanych), mają odpowiednio przeciętny (średnia ocen 
ogółem 3,03) oraz mało istotny (ocena 2,20) wpływ na podjęcie decyzji przez inwestora  
o wyborze wariantu planowanego przedsięwzięcia budowlanego. 

Za walory poznawcze badań własnych, uznać należy: 
 opracowanie listy sprawdzeń dla 45 czynników ryzyka, skategoryzowanych jako ryzyko 

technologiczne, budowlane (realizacyjne), finansowe, polityczne, ekologiczne lub 
prawne – przedstawiono w tabeli 4.1., 

 przyporządkowanie poszczególnych czynników ryzyka pośród podmiotów z nimi 
związanych oraz do faz cyklu życia budynków – zgodnie z tabelą 4.1., 

 wskazanie tych czynników ryzyka (o różnym charakterze, kategorii), których wpływ na 
koszty cyklu życia obiektów budowlanych jest najbardziej istotny (poziom wpływu 
równy lub powyżej średniej oceny 4,00) – przedstawiono w tabeli 4.5., 

 potwierdzenie tezy, że inwestorzy nie zawsze liczą się z faktem oddziaływania ryzyka  
w realizacji przedsięwzięć budowlanych, co wynika z odpowiedzi udzielonych przez 
ekspertów na pytanie czwarte („czy Pani/Pana zdaniem inwestorzy biorą pod uwagę 
ryzyko związane z kosztami cyklu życia obiektów budowlanych”) – przedstawiono na 
wykresie 4.3, 



77 
 

 potwierdzenie prawidłowości, zgodnie z którą najbardziej istotne dla inwestorów  
(z punktu widzenia ekspertów) są koszty związane z fazami programowania (planowania) 
i realizacji przedsięwzięcia budowlanego – wykres 4.5, 

 potwierdzenie tezy postawionej w uzasadnieniu podjęcia tematu pracy (rozdział 1)  
o „ciągle praktykowanej regule wyboru wariantu rozwiązania planowanego 
przedsięwzięcia budowlanego wyłącznie w oparciu o nakłady inwestycyjne, tj. związane 
z jego realizacją”, co wynika z odpowiedzi udzielonych przez wszystkich ekspertów na 
pytanie siódme – pokazano w tabeli 4.7. oraz na wykresie 4.5, na którym stopień 
ważności dla kosztów ponoszonych w fazie realizacji obiektów budowlanych był 
największy i wyniósł 4,81, a w przypadku kosztów związanych z eksploatacją oraz 
wycofaniem obiektu budowlanego, odpowiednio 3,03 i 2,20. 
Wszystkie wymienione powyżej walory poznawcze uzupełniają literaturę przedmiotu  

(w opinii autora pracy) o wartość informacyjną dotyczącą czynników ryzyka 
zidentyfikowanych dla przedsięwzięć budowlanych polegających na realizacji i eksploatacji 
budynków aż do ich wycofania oraz o poziomie ich wpływu na wielkość odpowiadających im 
składników kosztów cyklu życia. 

Walorów praktycznych upatruje się z kolei w liście sprawdzeń, stanowiącej bazę wiedzy 
o skutkach (konsekwencjach) wystąpienia czynników ryzyka. Bazę tą będzie można 
wykorzystać jako źródło danych niezbędnych do procesu wnioskowania o ryzyku  
z wykorzystaniem tworzonego w rozprawie modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynków.  

Walorem praktycznym jest również opracowanie wyników badań własnych przez podział 
średnich ocen wpływu czynników ryzyka na koszty cyklu życia budynków, według opinii 
specjalistów zaliczonych do grup eksperckich od I do III. Taki sposób prezentacji danych może 
być pomocny dla specjalistów, którzy będą wspomagać decydenta przy ocenie wpływu ryzyka 
zidentyfikowanego w cyklu życia budynków na wielkość składników kosztów cyklu życia im 
odpowiadających z wykorzystaniem modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. 
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5. PODSTAWY MATEMATYCZNE MODELU SZACOWANIA CAŁOŚCI 
KOSZTÓW ŻYCIA BUDYNKÓW UMOŻLIWIAJĄCEGO KWANTYFIKACJĘ 
DODATKU KOSZTOWEGO ZA RYZYKO 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawy matematyczne, strukturę i algorytm 
obliczeniowy autorskiego modelu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. Na model składają się dwa 
moduły, tj.: 

 moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, 
 moduł szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający kwantyfikację 

dodatku kosztowego za ryzyko.  
Model budowany jest z myślą o inwestorze planującym przedsięwzięcie budowlane 

polegające na realizacji, eksploatacji i wycofaniu obiektu budowlanego czwartej kategorii 
projektowego okresu użytkowania według normy PN-EN 1990:2002 [141], czyli budynków,  
i innych konstrukcji zwykłych. Inwestor planuje realizację przedsięwzięcia budowlanego, aby 
spełnić postawione sobie cele budowlane wynikające bezpośrednio ze sformułowanych przez 
niego potrzeb budowlanych. Na tym etapie inwestor może rozważyć wiele alternatywnych 
wariantów rozwiązań np. budynku, zanim podejmie ostateczną decyzję o rozpoczęciu prac 
projektowych prowadzących do realizacji i późniejszej eksploatacji budynku przez okres czasu 
wynoszący często ponad 50 lat.  

Model będzie miał zastosowanie na etapie programowania (planowania) przedsięwzięcia 
budowlanego, tj. na etapie badania uwarunkowań techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, 
opracowania analiz studyjnej i koncepcyjnej lub projektowania. Zbudowany model ma przede 
wszystkim umożliwić oszacowanie dla inwestora kosztów cyklu życia (LCC) lub całości 
kosztów życia budynku (WLC), ewentualnie alternatywnego wariantu jego rozwiązania, przy 
uwzględnieniu aktualnego – obowiązującego na moment oszacowania, poziomu rynkowego 
cen za roboty budowlane, wyposażenie budynku oraz jego utrzymanie i użytkowanie w fazie 
eksploatacji. Tym samym dzięki modelowi, będzie możliwe opracowanie struktury kosztów 
cyklu życia budynku w podziale na koszty: początkowe (nakłady inwestycyjne), operacyjne 
oraz wycofania budynku. 

Na rysunku 5.1. przedstawiono schemat całego cyklu życia budynku. Schemat ten został 
opracowany dla przypadków scenariuszy cyklu życia, które przyjęto w dysertacji. Scenariusze 
te zakładają, że: 
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 czas eksploatacji budynku będzie równy szacowanemu okresowi użytkowania budynku 
ESLB, po którym nastąpi jego wycofanie poprzez wyburzenie z ostatecznym 
zagospodarowaniem odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki (zakończenie 
cyklu życia budynku typu „od kołyski po grób”), 

 czas eksploatacji budynku będzie nie dłuższy niż szacowany okres użytkowania budynku 
ESLB, a po nim nastąpi jego wycofanie poprzez wtórną sprzedaż budynku z terenem, na 
którym został posadowiony lub odsprzedaż jego części (zakończenie cyklu życia 
budynku typu „od kołyski do kołyski”). 

 
Rys. 5.1. Schemat całego cyklu życia budynku (opis w tekście); źródło: opracowanie własne 

Podstawą opracowania schematu zaprezentowanego powyżej jest rysunek 2.1. 
(omówiony w podrozdziale 2.1), który przedstawia cykl życia budynku według naukowców 
Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych, którzy preferują zakończenie cyklu życia budynku 
typu „od kołyski po grób”. W podrozdziale 2.1 opisano pojęcia cyklu życia i całego cyklu życia 
budynku oraz wymieniono, że podstawowymi fazami jego cyklu życia są fazy: programowania 
(planowania), realizacji, eksploatacji oraz wycofania. Każdej z wymienionych powyżej faz 
towarzyszyć mogą pewne procesy wewnętrzne (PW), którymi są np. nadzór, monitoring, czy 
kontroling na etapie realizacji lub eksploatacji budynku. Procesy te również generują koszty 
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(K) z racji ich wystąpienia oraz mogą być źródłem czynników ryzyka (zdarzeń niepożądanych 
Z), np. w momencie ujawnienia błędów projektowych lub nieprawidłowości związanych  
z wykonawstwem budowlanym. 

Ekspert wykonujący ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) dla alternatywnych 
rozwiązań budynku, może dojść również do wniosku, że w którejś z faz cyklu życia budynku 
oszacowane zostały takie wielkości składników jego kosztów cyklu życia lub takie wartości 
wpływu ryzyka na nie, że są one wartościami niezadawalającymi, niedopuszczalnymi przez 
inwestora. Dlatego też proponowane jest w modelu, aby eksperci dokonujący oszacowania 
kosztów cyklu życia (LCC) lub całości kosztów życia budynku (WLC), mogli mieć możliwość 
ewentualnego powrotu do wcześniejszych etapów i dokonania korekty założeń przyjętych do 
analizy, a w przypadkach skrajnych, gdy wielkość kosztów cyklu życia budynku lub wpływ 
ryzyka na nie są na tyle duże – zaniechania dalszej analizy niekorzystnego dla inwestora 
scenariusza cyklu życia budynku. 

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięciom budowlanym towarzyszy ryzyko będące często na 
wysokim poziomie, autor dysertacji podjął się opracowania modelu szacowania całości 
kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, 
który składa się z dwóch modułów, tj. modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków 
oraz modułu szacowania całości kosztów życia budynków. Ostatni z wymienionych tu 
modułów będzie umożliwiał również oszacowanie wielkości dodatku kosztowego za ryzyko  
w cyklu życia budynków (ΔRLCC), jako wielkości wyrażonej w jednostkach walutowych.  

5.1. Uzasadnienie wyboru teorii możliwości do budowy modelu 
W podrozdziale 4.1.1 zwrócono uwagę, że autorzy publikacji [52, 57, 90] oraz norma 

ISO 15686-5:2008 [140] wskazują, że definicje ryzyka oraz niepewności traktowane są  
w niektórych publikacjach tożsamo lub wymiennie, co jest błędem. Według Knighta [52] oraz 
normy ISO 15686-5:2008 [140], ryzyko jest związane z tzw. niepewnością mierzalną. 
Mierzalny charakter tej niepewności wynika z faktu, że ryzyko jest kwantyfikowalne i da się 
przełożyć bezpośrednio na wielkości parametrów niezbędnych np. do przeprowadzenia 
rachunku efektywności ekonomicznej dla planowanego przedsięwzięcia budowlanego.  

Powszechnie stosowane są dwa sposoby opisu niepewności mierzalnej. Są to 
probabilistyka i rozkłady prawdopodobieństwa oraz teoria zbiorów rozmytych i tzw. rozkłady 
możliwości. Jak wynika z prac [19, 38, 50, 56, 69, 92, 95, 117, 131]: 
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 opracowane koncepcje kwantyfikacji ryzyka, które dotyczą (w ujęciu ogólnym) 
projektów inwestycyjnych, zakładają charakter probabilistyczny opisu niepewności 
parametrów niezbędnych np. do przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej 
lub oceny ryzyka lecz nie we wszystkich przypadkach takie założenie jest poprawne, 

 w praktyce zdarza się, że ekspert oceniający ryzyko nie dysponuje należytą liczbą danych 
umożliwiających przeprowadzenie badań statystycznych, z których miałby wynikać 
probabilistyczny rozkład prawdopodobieństwa, przez co określa on w sposób 
subiektywny wielkości parametrów niezbędnych np. do przeprowadzenia rachunku 
efektywności ekonomicznej, 

 często dochodzi również do gwałtownych zmian warunków rynkowych, które przeczą 
prognozom stosowanym w parametryzacji zmiennych, a które opierane są 
niejednokrotnie na danych historycznych, 

 można wskazać także przypadki, dla których charakter niepewności parametrów 
niezbędnych np. do przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej, nie może 
być powiązany z rachunkiem prawdopodobieństwa, gdyż związany jest  
z niepowtarzalnym, często jednorazowo zaistniałym zdarzeniem, 

 bardziej naturalny dla człowieka jest opis niepewności parametrów niezbędnych np. do 
przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej lub oceny ryzyka za pomocą 
zmiennych lingwistycznych (zjawisk opisanych werbalnie), które mogą odpowiadać 
oszacowaniom eksperckim skategoryzowanym jako najkorzystniejsze, przeciętne  
i najgorsze warianty danego parametru. 
Mając na względzie powyższą argumentację, struktura obu modułów (modułu rozmytej 

oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz modułu szacowania całości kosztów życia) 
składających się na model szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, oparta będzie na teorii możliwości, a tym samym 
na logice rozmytej. 

5.2. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych 
5.2.1. Definicje i własności zbiorów rozmytych 
Teoria zbiorów rozmytych została zapoczątkowana przez Loftiego A. Zadeha w połowie 

lat sześćdziesiątych XX wieku jako uogólnienie pojęcia zbioru klasycznego w logice 
dwuwartościowej. 
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Podstawową własnością zbioru klasycznego jest to, że zbiór ten można definiować przy 
użyciu tzw. funkcji charakterystycznej. Funkcją charakterystyczną dla dowolnego zbioru 
klasycznego C nazywana jest funkcja C : X → [0, 1] wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich 
argumentów x  X przyjmuje następujące wartości przynależności [22, 43]: 
  ( ) = 1, ∈0, ∉  (5.1) 
Tym samym w logice dwuwartościowej, zbiór klasyczny C jest w sposób pełny określony przez 
argumenty x z dziedziny X, które należą do zbioru C.  

W teorii zbiorów rozmytych, funkcja charakterystyczna jest uogólniana do pojęcia tzw. 
funkcji przynależności, która pozwala definiować dowolny zbiór rozmyty jako zbiór 
elementów mogących przynależeć do tego zbioru lecz w pewnym, niekoniecznie pełnym 
stopniu [22, 43, 51, 60, 77, 121, 132]. Niech X będzie niepustą przestrzenią, w której zbiór 
rozmyty A jest określony przez funkcję charakterystyczną, tj. funkcję przynależności A. 
Przynależność A elementów z przestrzeni X można zapisać następująco: 

  : → [0,1] (5.2) 
gdzie: przedział [0, 1] oznacza przedział liczb rzeczywistych R.  
Zbiór rozmyty A może być opisany funkcją przynależności A(x) (formuła 5.2) lub poprzez 
podanie zbioru uporządkowanych par x, A(x) [22, 43, 60, 77, 97, 132]: 

  = , ( )  ∀ ∈ : ( ) ∈ [0,1]  (5.3) 
gdzie A(x) jest funkcją przynależności zbioru rozmytego A, która każdemu elementowi x X przypisuje stopień 

przynależności do tego zbioru.  
Rozwijając pojęcie stopnia przynależności, należy wyróżnić następujące trzy przypadki, 
według których [43]: 

 A(x) = 0, co oznacza brak przynależności elementu x do zbioru rozmytego A, 
 0 < A(x) < 1, co oznacza częściową przynależność elementu x do zbioru rozmytego A, 
 A(x) = 1, co oznacza pełną przynależność elementu x do zbioru rozmytego A. 

Podstawowymi własnościami (wskaźnikami) charakteryzującymi zbiory rozmyte są: 
nośnik, rdzeń, wysokość, α-przekrój, stopień rozmytości oraz moc zbioru rozmytego  
[43, 60, 77, 97, 123, 124, 125]. Poniżej omówione zostaną definicje tych własności, które 
zostaną wykorzystane w niniejszej pracy doktorskiej.  
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Wysokością zbioru rozmytego A nazywana jest maksymalna wartość stopnia 
przynależności, którą osiąga element x (lub więcej niż jeden element x) należący do przestrzeni 
X. Jeśli maksymalna wartość stopnia przynależności wynosi 1 (maxA(x) = 1), to zbiór rozmyty 
A jest określany mianem zbioru rozmytego normalnego. Jeśli maksymalna wartość stopnia 
przynależności jest mniejsza od 1 (maxA(x) < 1), to zbiór rozmyty A nosi nazwę zbioru 
rozmytego subnormalnego lub podnormalnego [43, 76]. 

Każdy zbiór rozmyty A można przedstawić jako sumę tzw. α-przekrojów (oznaczanych 
jako A), czyli sumę podzbiorów nierozmytych zbioru A, złożonych z elementów x, dla których 
funkcja przynależności przyjmuje wartości równe lub większe od α: 

  = ∈ : ( ) ≥ , ∀ ∈ [0,1] (5.4) 
Wtedy każdy zbiór rozmyty A będzie mieć postać: 

  = ∑ ∈[ , ]  (5.5) 
gdzie αAα jest zbiorem rozmytym, którego stopnie przynależności wynoszą: 

  ( ) = , ∈
0, ∉  (5.6) 

Dekompozycja zbioru rozmytego na α-przekroje, opisana formułami od (5.4) do (5.6), 
nazywana jest twierdzeniem o dekompozycji zbioru rozmytego [43, 44]. 

Oprócz zbioru rozmytego, istotne znaczenie w pracy doktorskiej będzie mieć pojęcie 
liczby rozmytej. Zgodnie z definicją przedstawioną w [34, 43, 44], liczbą rozmytą A w zbiorze 
liczb rzeczywistych R (gdzie X = R) nazywany jest szczególny zbiór rozmyty o (przedziałami) 
ciągłej funkcji przynależności: 

  : → [0,1] (5.7) 
który dodatkowo spełnia następujące warunki, że jest normalny oraz wypukły (przy czym zbiór 
rozmyty jest wypukły, gdy dla dowolnych x, y, z  R spełniona jest nierówność  
A(y) ≥ A(x) ˄ A(z)). 

Na liczbach rozmytych można wykonywać operacje arytmetyczne, tj. dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, czy dzielenie. Warunkiem wykonalności tych operacji jest 
zastosowanie zasady rozszerzenia Zadeha, która zostanie omówiona w podrozdziale 5.5.2. 
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5.2.2. Operacje mnogościowe na zbiorach rozmytych 
W logice dwuwartościowej, w której podstawowym terminem jest pojęcie zbioru 

klasycznego, operacje tj. suma, iloczyn lub dopełnienie zbioru, są działaniami 
nieskomplikowanymi, realizowanymi jednoznacznie. W przypadku teorii zbiorów rozmytych, 
w której zastosowanie ma tzw. stopniowanie funkcji charakterystycznych (funkcji 
przynależności), definicja i interpretacja operacji mnogościowych nie jest już tak prosta i może 
być niejednoznaczna [22]. Poniżej przedstawione zostaną wybrane definicje operacji 
mnogościowych na zbiorach rozmytych, które wprowadził Zadeh [121]. Przecięciem 
(iloczynem) zbiorów rozmytych A i B  X nazywany jest zbiór rozmyty A  B, dla którego 
funkcja przynależności jest następująca: 

  ∩ ( ) = ( ) ∧ ( ) = ( ), ( ) , ∀ ∈  (5.8) 
Sumą zbiorów rozmytych A i B  X nazywany jest z kolei zbiór rozmyty A  B, dla którego 
funkcja przynależności wynosi: 

  ∪ ( ) = ( ) ∨ ( ) = ( ), ( ) , ∀ ∈  (5.9) 
Jak zauważa Kacprzyk [43], zbiorom rozmytym przypisywane są „etykiety” w postaci 

określeń lingwistycznych (np. duża liczba, niska prędkość). Dlatego też autor ten szereguje 
wymienione powyżej operacje mnogościowe w kontekście ich sensu lingwistycznego, podając, 
że przecięcie (iloczyn) odpowiada spójnikowi „i”, a suma – spójnikowi „lub”. 

Z uwagi na fakt, iż w niniejszej dysertacji zostaną wykorzystane m.in. operacje przecięcia 
i sumy zbiorów rozmytych przy budowie modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynków, operacje te zostaną zrealizowane przy użyciu tzw. norm trójkątnych (T-norm  
i S-norm). Normy trójkątne są funkcjami, przy czym: T-norma modeluje operację przecięcia 
(iloczynu) zbiorów rozmytych, a S-norma odpowiada sumie zbiorów rozmytych. O podstawach 
teoretycznych, a także o warunkach: brzegowych, przemienności i łączności, jakie muszą 
spełniać funkcje T-norm oraz S-norm, najpełniej traktuje praca Łęskiego [60]. Jak wskazują 
natomiast publikacje [18, 27, 44, 97], normy trójkątne stały się przydatnym narzędziem 
wykorzystywanym do procesów implikacji i agregacji w modelach rozmytych o różnym 
zastosowaniu, a wspomagających procesy podejmowania decyzji lub sterowania  
np. w robotyce, transporcie, czy inżynierii lądowej i inżynierii środowiska.  

Podstawowe wzory dla operatorów norm trójkątnych, jak również rozwinięcia operacji 
mnogościowych w kontekście zastosowania twierdzenia o dekompozycji zbioru rozmytego 
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oraz zasady rozszerzenia Zadeha przy budowie modelu szacowania całości kosztów życia 
budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, zostaną 
doprecyzowane w podrozdziałach 5.4 oraz 5.5 pracy doktorskiej. 

5.2.3. Modele rozmytego wnioskowania 
Rozmyte wnioskowanie jest procesem logicznym, który polega na wyprowadzeniu 

wniosków ze zdań uznanych za prawdziwe [61, 62]. Modele rozmytego wnioskowania składają 
się z bloków (głównych procesów):  

 rozmywania (fuzyfikacji),  
 wnioskowania (inferencji),  
 wyostrzania (defuzyfikacji). 

Wyróżnia się modele rozmytego wnioskowania o wielu wejściach i jednym wyjściu  
(z ang. MISO, multi-input-single-output) oraz o wielu wejściach i wielu wyjściach  
(z ang. MIMO, multi-input-multi-output) [18]. Głównymi elementami występującymi  
w blokach rozmywania i wyostrzenia są zmienne wejściowe i wyjściowe, które mają charakter 
zmiennych lingwistycznych. 

Zmienna lingwistyczna pozwala interpretować wartości zaczerpnięte z języka 
naturalnego i dokonywać ich zapisu w przestrzeni numerycznej w postaci zbiorów rozmytych. 
Zmienne lingwistyczne mogą być formalnie określane jako tzw. piątka Zadeha [125]: 

  ; ( ); ; ;  (5.10) 
gdzie: x – nazwa zmiennej lingwistycznej (np. prędkość samochodu, wiek człowieka); L(X) – zbiór terminów 

lingwistycznych zdefiniowanych w przestrzeni X (np. wysoka, średnia, niska prędkość samochodu);  
X – przestrzeń rozważań (np. zakres wieku człowieka od 0 do 100 lat); G – zbiór reguł synktatycznych, 
które umożliwiają utworzenie wszystkich terminów w zbiorze L(X); Mx – funkcja semantyczna, która 
przyporządkowuje każdej wartości lingwistycznej ze zbioru L(X), zbiór rozmyty zdefiniowany nad X. 
Podstawowymi elementami mającymi zastosowanie w bloku wnioskowania są natomiast 

pojęcie relacji (reguły) rozmytej oraz bazy reguł. Baza reguł stanowi komplet relacji rozmytych 
złożonych z pojedynczych przesłanek prostych, które połączone są ze sobą przy pomocy 
spójników logicznych (operatorów) „i”, „lub”, a którym odpowiadają pewne, ustalone z góry 
wnioski (konkluzje). Baza reguł jest więc zbiorem informacji o zależnościach zachodzących 
pomiędzy zbiorami rozmytymi wejść i wyjść. Do budowy bazy reguł wykorzystuje się 
zazwyczaj wiedzę ekspercką lub tzw. metody adaptacyjne. W przypadku wiedzy eksperckiej, 
przy dużej ilości reguł, może dojść do wystąpienia sprzeczności. Zastosowanie metod 
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adaptacyjnych rodzi natomiast potrzebę przygotowania sporej ilości danych empirycznych, na 
podstawie których kształt bazy będzie ustalany. Na te aspekty zwrócono szczególną uwagę  
w pracy [17]. 

Relacją rozmytą (dwuargumentową) R, zachodzącą pomiędzy dwoma zbiorami 
(nierozmytymi) w przestrzeniach X i Y, nazywany jest zbiór rozmyty określony na iloczynie 
kartezjańskim, czyli następujący zbiór par [43]: 

  = ( , ), ( , ) = ∑ ( , ) ( , )⁄, , ∀ ∈  ∧  ∀ ∈  (5.11) 
gdzie: {R(x, y), (x, y)} → [0, 1] jest funkcją przynależności relacji rozmytej R przypisującą każdej parze (x, y), 

stopień przynależności R(x, y)  [0, 1], przy czym stopień ten jest miarą intensywności relacji rozmytej R 
pomiędzy x i y. 

Postać relacji rozmytej w modelu typu MISO, w zależności od zastosowanego dla przesłanek 
prostych operatora jest następująca: 

  :     Ż  ( ) =   ( ) =   ( ℎ ) =
:     Ż  ( ) =   ( ) =   ( ℎ ) =  (5.12) 

gdzie:  RN – N-ta relacja (reguła) rozmyta; N – liczba reguł rozmytych; Ai, Bj – zbiory rozmyte zmiennych 
wejściowych x1 i x2 (przesłanki); Ck – zbiory rozmyte zmiennej wyjściowej y (konkluzje). 

Przesłanki proste określane są często mianem poprzedników. O konkluzjach mówi się, że są  
z kolei następstwami lub następnikami. W zdaniu logicznym, które w modelu rozmytego 
wnioskowania przyjmuje postać relacji rozmytej RN, zawsze musi wystąpić przynajmniej po 
jednym poprzedniku oraz następniku. 

W procesie wnioskowania wykorzystuje się najczęściej rozszerzone na logikę rozmytą 
dwa schematy wnioskowania znanego z logiki dwuwartościowej. Są to reguły wnioskowania 
„modus ponens” (przez potwierdzenie) oraz „modus tollens” (przez zaprzeczenie). Jeśli postaci 
reguł rozmytych mają charakter zdań logicznych, w których z prawdziwości przesłanek 
prostych ma wynikać prawdziwość następujących po nich konkluzji (a nie odwrotnie i nie przez 
zaprzeczenie), to poszczególne reguły składające się na ostateczny kształt bazy reguł powinny 
być tworzone według zasady wnioskowania „modus ponens”. Tak też jest w budowanym 
module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. Wyższość zastosowania tej reguły  
w modelach rozmytego wnioskowania nad regułą „modus tollens”, argumentowali w swoich 
pracach m.in. Zadeh [122] oraz Dubois i Prade [23]. 
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W przypadku modeli rozmytego wnioskowania wyróżnić można dwa podejścia do 
budowy rozmytych relacji i konkluzji wynikowych. Są to podejście Mamdaniego oraz  
Takagi-Sugeno-Kanga (TSK). W modelu Mamdaniego jedna wynikowa konkluzja jest jednym 
zbiorem rozmytym [61, 62]. W modelu TSK jedna wynikowa konkluzja reprezentowana jest 
przez jedną wynikową funkcję liniową (lub nieliniową) [108]. Choć przyjęło się, że model 
rozmytego wnioskowania TSK jest obliczeniowo bardziej skuteczny niż model Mamdaniego 
(szczególnie w zagadnieniach programowania liniowego), to jednak w praktyce szersze 
spektrum zastosowania ma model Mamdaniego. Jego przewaga wynika z intuicyjności 
algorytmu obliczeniowego, a przede wszystkim z bardziej przejrzystego sposobu formowania 
ostatecznego wyniku w procesie defuzyfikacji [101].  

W teorii zbiorów rozmytych, formowanie wyniku może odbywać się na wiele sposobów 
w procesie wyostrzania (defuzyfikacji) [44, 77, 96, 101]. Powszechnie stosowanymi metodami 
wyostrzania są: 

 metoda pierwszego maksimum (ang. first of maxima), 
 metoda środka maksimum (ang. middle of maxima), 
 metoda ostatniego maksimum (ang. last of maxima), 
 metoda środka ciężkości (ang. centre of gravity), 
 metoda symetralnej powierzchni (ang. bisector area), 
 metoda równoważenia obszaru (ang. area compensation method), 
 metoda średniej ważonej (ang. weighted average method), 
 metoda wysokości (ang. height method), 
 metoda środka sum (ang. centre of sums), 
 metoda środka największego obszaru (ang. centre of largest area). 

Każda z wymienionych powyżej metod posiada swoje zalety, wady oraz warunki w których 
może być zastosowana. Wybór metody wyostrzania winien być uzależniony od charakteru 
zagadnienia poddanego działaniom arytmetycznym lub rozmytemu wnioskowaniu. Jest on 
również zależny od liczby zmiennych wejściowych i wyjściowych w modelach rozmytego 
wnioskowania oraz kształtów funkcji przynależności opisujących liczby rozmyte. O tych 
ważnych aspektach nadmieniają w swojej pracy autorzy [40]. 

5.3. Dobór funkcji przynależności zbiorów rozmytych w modelu 
W podrozdziale 5.1 uzasadniono wybór teorii możliwości i logiki rozmytej do budowy 

modelu. Zwrócono m.in. uwagę, że bardziej naturalny dla człowieka jest opis niepewności 
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parametrów niezbędnych np. do przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej lub 
oceny ryzyka za pomocą zmiennych lingwistycznych (zjawisk opisanych werbalnie) lub 
danych, które mogą odpowiadać oszacowaniom eksperckim skategoryzowanym jako 
najkorzystniejsze, przeciętne i najgorsze warianty danego parametru. 

Dobierając rodzaje funkcji przynależności oraz kształtując ich przebieg zarówno dla 
zmiennych w rozmytych modelach wnioskujących, jak również przy opisie np. parametrów 
niezbędnych do przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej, należy mieć na 
względzie, aby zbiory rozmyte, w możliwie najdoskonalszy sposób, opisywały liczbowo 
informacje o nich. Dlatego też dobór funkcji przynależności jest na ogół (lub powinien być) 
wynikiem działania sytuacyjnego i subiektywnego albo opartego na wiedzy eksperckiej dla 
zakresu, który ma być poddany rozmyciu [15, 18, 105].  

Przeważnie do opisu matematycznego danej wartości lingwistycznej stosuje się funkcje 
odcinkowo liniowe, czyli singletonowe, trójkątne, trapezowe, klas  i L oraz prostokątne. 
Zaletą stosowania tych funkcji (tzw. funkcji prostych) jest brak konieczności rozpoznania 
szczegółowych informacji o terminie lingwistycznym. Złożone funkcje przynależności to  
z kolei symetryczne i niesymetryczne funkcje Gaussa, funkcje dzwonowe, oraz sigmoidalne. 
Istnieją również inne złożone kształty funkcji przynależności, które stanowią alternatywy dla 
pewnych funkcji odcinkowo liniowych. Są to harmoniczne funkcje przynależności oraz funkcje 
klas , S i Z. Dzięki funkcjom złożonym, modelowanie zjawisk może być bardziej pełne  
i dokładne. 

Opis lingwistyczny obu typów zmiennych (wejściowe i wyjściowa) w module rozmytej 
oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz definicja parametrów niezbędnych do 
przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej w module szacowania całości kosztów 
życia budynków, sprowadzają się do zamodelowania przy użyciu zbiorów lub liczb rozmytych, 
następujących terminów lingwistycznych: 

 „liczba równa x”, 
 „liczba równa około x”, 
 „liczba równa około lub powyżej x”, 
 „liczba nie większa niż x”, 
 „liczba równa około lub poniżej x”, 
 „liczba nie mniejsza niż x”. 
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Dobór parametrów kształtujących daną funkcję przynależności w budowanym modelu 
polegał na poszukiwaniu takich wartości parametrów funkcji (lub ich przedziałów), aby 
spełniony był następujący „zestaw warunków”, że: 

 wartość maksymalnego stopnia przynależności dla elementu x = c wynosi dokładnie 1, 
czyli μA(c) = 1, 

 wartości stopni przynależności dla elementów x = b oraz x = b’ wynoszą dokładnie lub  
w przybliżeniu 0,5, czyli μA(b) = μA(b’) = 0,5 lub μA(b) = μA(b’)  0,5, 

 wartości stopni przynależności dla elementów x = a oraz x = a’ wynoszą dokładnie lub  
w przybliżeniu 0, czyli μA(a) = μA(a’) = 0 lub μA(a) = μA(a’)  0, 

przy czym oznaczenia parametrów: a, b, c, b’ i a’ dla zbioru rozmytego A są zgodne  
z rysunkiem 5.2. Na rysunku 5.2. pokazano parametryzację przykładowego zbioru rozmytego 
o symetrycznej funkcji przynależności klasy  (zbiór A). Zbiór ten będzie mieć zastosowanie 
przy opisie terminów lingwistycznych zmiennych wejściowych i wyjścia w module rozmytej 
oceny ryzyka w cyklu życia budynków. Zbiór rozmyty A spełnia „zestaw warunków” i ma 
charakter zbioru normalnego.  

 
Rys. 5.2. Parametryzacja przykładowego zbioru spełniającego „zestaw warunków”; źródło: opracowanie własne 

Kolejne rysunki od 5.3. do 5.15 przedstawiają dobór funkcji przynależności dla 
wszystkich terminów lingwistycznych, które będą niezbędne do opisu lingwistycznego obu 
typów zmiennych w module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz definicji 
parametrów potrzebnych do przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej w module 
szacowania całości kosztów życia budynków. Wszystkie wymienione tu rysunki zostały 
opracowane na podstawie literatury związanej z teorią zbiorów rozmytych, tj. w oparciu  
o [43, 44, 76, 77, 97, 132]. 
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DOBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI – „liczba równa x” 
Na rysunku 5.3. przedstawiono wykres singletonowej funkcji przynależności. Stopień jej 

przynależności wynosi 1, ale jest osiągany tylko dla jednego elementu x. Funkcja ta będzie mieć 
zastosowanie wyłącznie przy definicji parametrów niezbędnych do przeprowadzenia rachunku 
efektywności ekonomicznej w module szacowania całości kosztów życia umożliwiającym 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. 

 
Rys. 5.3. Singletonowa funkcja przynależności 

( ) = 0, <1, =0, >   (5.13) 

 

DOBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI – „liczba równa około x” 
Na rysunkach od 5.4. do 5.7. zaprezentowano proste oraz złożone funkcje przynależności, 

dla których istnieje możliwość takiego doboru parametrów kształtujących ich przebieg 
(parametry: a, b, c, b’, a’), aby „zestaw warunków” przedstawiony w niniejszym podrozdziale 
został spełniony. 

 
Rys. 5.4. Trójkątna funkcja przynależności 

( ) =

0, <
, ≤ <
1, =
, < ≤ ′

0, >

 (5.14) 

gdzie:   
c – środek funkcji ( ) 

=  ˄ = ,  
długości | − | = | − ′| 
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Rys. 5.5. Funkcja przynależności klasy  

( ) =

0,                      <
2 ,            ≤ <
1 − 2 ,    ≤ <

1,                      =
1 − 2 ,    < ≤ ′
2 ,           ′ < ≤ ′

0,                       >

 (5.15) 

gdzie: oznaczenia jak na rysunku 5.4. 

Rys. 5.6. Harmoniczna funkcja przynależności 

( ) =
0,            <

0.5 1 + cos Π ,
                        ≤ ≤ ′0,            >

 (5.16) 

gdzie: oznaczenia jak na rysunku 5.4. 

 
Rys. 5.7. Funkcja przynależności Gaussa 

( ) = ( )  (5.17) 
gdzie:   

c – środek funkcji ( ) 
 – szerokość rozkładu krzywej 
długości | − | = | − ′| 

DOBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI – „liczba równa około lub powyżej x”  
oraz „liczba nie większa niż x” 

Na rysunkach od 5.8. do 5.11. przedstawiono proste oraz złożone funkcje przynależności, 
które mogą być zastosowane do interpretacji terminu lingwistycznego „liczba równa około lub 
powyżej x” i „liczba nie większa niż x”. Są to funkcje niesymetryczne. 
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Rys. 5.8. Funkcja przynależności klasy  

( ) =
0, <
, ≤ ≤
1, >

 (5.18) 

gdzie:  =  
 

 
Rys. 5.9. Funkcja przynależności klasy S 

( ) =

0,                           <
2 ,                 ≤ <

0,5,                        =
1 − 2 , < ≤

1,                           >

 (5.19) 

gdzie: oznaczenia jak na rysunku 5.8. 
 

 
Rys. 5.10. Prawa harmoniczna  

funkcja przynależności 

( ) =
0,            <

0.5 1 + sin Π ,
                       ≤ ≤1,            >

 (5.20) 

gdzie: oznaczenia jak na rysunku 5.8. 
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Rys. 5.11. Prawa niesymetryczna funkcja Gaussa 

( ) = ( ) , ≤1,             >  (5.21) 

gdzie:   
c – środek funkcji ( ) 
 – szerokość rozkładu krzywej 

DOBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI – „liczba równa około lub poniżej x”  
oraz „liczba nie mniejsza niż x” 

Rysunki od 5.12. do 5.15. przedstawiają proste oraz złożone funkcje przynależności, 
służące do interpretacji terminu lingwistycznego „liczba równa około lub poniżej x” oraz 
„liczba nie mniejsza niż x”. Są to również niesymetryczne funkcje przynależności. 

 
Rys. 5.12. Funkcja przynależności klasy L 

( ) =
1, <
, ≤ ≤
0, >

 (5.22) 

gdzie:  =  
 

 
Rys. 5.13. Funkcja przynależności klasy Z 

( ) =

1,                           <
1 − 2 , ≤ <

0,5,                       =
2 ,                < ≤

0,                          >

 (5.23) 

gdzie: oznaczenia jak na rysunku 5.12. 
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Rys. 5.14. Lewa harmoniczna funkcja 

przynależności 

( ) =
1,            <

0.5 1 − sin Π ,
                       ≤ ≤0,            >

 (5.24) 

gdzie: oznaczenia jak na rysunku 5.12. 
 

 
Rys. 5.15. Lewa niesymetryczna funkcja Gaussa 

( ) = ( ) , ≥1,                    <  (5.25) 

gdzie:   
c – środek funkcji ( ) 
 – szerokość rozkładu krzywej 

DOBÓR FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI – PODSUMOWANIE 
W niniejszym podrozdziale zaprezentowano wszystkie rodzaje funkcji przynależności, 

które będą mieć zastosowanie do opisu wartości lingwistycznych dla zmiennych wejściowych 
i wyjściowej w module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz parametrów 
niezbędnych do przeprowadzenia rachunku efektywności ekonomicznej w module szacowania 
całości kosztów życia budynków umożliwiającym kwantyfikację dodatku kosztowego za 
ryzyko.  

Możliwość zastosowania poszczególnych rodzajów funkcji przynależności, sprawdzono 
również dla pozostałych prostych funkcji przynależności (funkcje trapezowe i prostokątne) 
oraz funkcji złożonych (funkcji dzwonowych i sigmoidalnych). Symetryczne funkcje 
przynależności o kształcie prostokątnym, trapezowym oraz dzwonowym odrzucono, ponieważ 
w najmniejszym stopniu nadają się do graficznej interpretacji określenia „liczba równa około 
x”. Funkcje te słabo realizują wytyczne zawarte w „zestawie warunków”, a pełna (maksymalna 
przynależność równa 1) osiągana jest dla wielu elementów x. Dodatkowo, kształt prostokątnej 
funkcji przynależności jest bezpośrednio utożsamiany z interpretacją graficzną przynależności 
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elementów zbioru zwykłego według logiki dwuwartościowej [43, 44, 76], a funkcja dzwonowa 
odpowiada swoim kształtem bardziej trapezowej, aniżeli trójkątnej funkcji przynależności. Do 
opisu matematycznego wyrażeń lingwistycznych „liczba równa około lub powyżej x” (i „liczba 
nie większa niż x”) oraz „liczba równa około lub poniżej x” (i „liczba nie mniejsza niż x”) nie 
zdecydowano się z kolei na zastosowanie sigmoidalnych funkcji przynależności. W przypadku 
tych funkcji przynależności również zaobserwowano, że w najmniejszym stopniu spełniają 
wytyczne zawarte w „zestawie warunków”.  

Powyższe wnioski wyciągnięto na podstawie analizy porównawczej możliwości 
spełnienia wytycznych sformułowanych w „zestawie warunków” przez poszczególne proste  
i złożone rodzaje funkcji przynależności dla wybranych terminów lingwistycznych: „liczba 
równa około x” (rysunek 5.16.) oraz „liczba równa około lub powyżej x” (rysunek 5.17.). 

 
Rys. 5.16. Porównanie funkcji przynależności  

dla terminu lingwistycznego „liczba równa około x”; 
źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.17. Porównanie funkcji przynależności  

dla terminu lingwistycznego „liczba równa około lub 
powyżej x”; źródło: opracowanie własne 

5.4. Moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków 
W niniejszym podrozdziale zaprezentowano budowę i zasadę działania autorskiego 

podejścia do eksperckiej oceny ryzyka w kontekście jego wpływu na wielkość kosztów cyklu 
życia budynków. 

Podstawowym celem oceny ryzyka poprzez moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynków jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „czy istnieją przesłanki, aby ekspert 
oceniający ryzyko w cyklu życia budynku uwzględnił wpływ zidentyfikowanego, i-tego 
czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku”.  

Naturalne jest, że przedsięwzięcia budowlane obarczone są często wysokim poziomem 
ryzyka. W trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego zdarzenia niekorzystne (czynniki 
ryzyka) mogą mieć miejsce i może ich wystąpić wiele [13]. Dlatego też proponowane jest, aby 
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zbiór wszelkich zidentyfikowanych czynników ryzyka w cyklu życia danego budynku lub jego 
alternatywnego rozwiązania, oznaczyć przez zbiór Zi. 

Podstawową definicją ryzyka, w oparciu o którą zbudowany zostanie moduł rozmytej 
oceny ryzyka w cyklu życia budynków, będzie definicja ryzyka według publikacji [102]. 
Zgodnie z tą definicją, ryzyko jest prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia 
niekorzystnego w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego w iloczynie z konsekwencją 
(skutkiem) jego wystąpienia. Wieloznaczność i nieprecyzyjność, często towarzysząca danym  
o ryzyku ma postać informacji o charakterze rozmytym. Dlatego też postanowiono wykorzystać 
teorię możliwości i logikę rozmytą w celu stworzenia mechanizmu (modelu) rozmytego 
wnioskowania do oceny czynników ryzyka.  

Budowany moduł oceny ryzyka w cyklu życia budynków wykorzystuje podstawy 
matematyczne modelu rozmytego wnioskowania Mamdaniego. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia i-tego czynnika ryzyka P(Zi) stanowi zmienną wejściową x1. Zmienną wejściową 
x2 jest natomiast skutek (konsekwencja) jego zaistnienia – S(Zi). Pytanie pn.: „czy istnieją 
przesłanki, aby ekspert oceniający ryzyko w cyklu życia budynku uwzględnił wpływ 
zidentyfikowanego, i-tego czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu składnika 
kosztów cyklu życia budynku” zostało określone mianem zmiennej wyjściowej UWR(Zi), tj. y. 
Ekspert oceniający ryzyko, będzie zobowiązany dostarczyć na wejściu ostre wartości 
zmiennych wejściowych x1* i x2*, które charakteryzują zidentyfikowany czynnik ryzyka 
poddawany ocenie. Następnie, w wyniku przebiegających kolejno po sobie, procesów: 
rozmywania, wnioskowania i wyostrzania (bloki: B1, B2 i B3), obliczana będzie wyjściowa 
wartość ostra y*, która ma wskazać odpowiedź na pytanie eksperta oceniającego ryzyko  
o konieczność uwzględnienia wpływu zidentyfikowanego czynnika ryzyka, na wielkość 
odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku. Budowany moduł jest typem 
modelu rozmytego wnioskowania o wielu wejściach i jednym wyjściu (MISO). Schemat jego 
struktury zobrazowano na rysunku 5.18. 
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Rys. 5.18. Schemat działania modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynku;  

źródło: opracowanie własne 

5.4.1. Blok rozmywania (fuzyfikacji) 
Zmienne wejściowe zostały opisane odpowiednio w przestrzeniach rozważań X1 i X2. 

Zakres przestrzeni X1  [0; 1] ustalono jak dla prawdopodobieństwa w sensie matematycznym, 
czyli jednostkowo lecz w zapisie dziesiętnym. Zakres przestrzeni X2  [1, 5] odpowiada z kolei 
skali wpływu poszczególnych czynników ryzyka na koszty ponoszone w fazach cyklu życia 
budynków, którą przyjęto jak w badaniach kwestionariuszowych, opisanych w rozdziale 4. 

W publikacji [18] wskazano, że przestrzenie rozważań we wnioskowaniu rozmytym 
Mamdaniego dla zmiennych opisanych terminami lingwistycznymi, powinny być tak 
sparametryzowane, aby sąsiednie zbiory rozmyte zachodziły na siebie (np. tak jak zbiory 
rozmyte A, B i C na rysunku 5.2.). Autor stwierdził, że tylko w takim przypadku uzyskiwany 
jest korzystny efekt wnioskowania, a swoją obserwację poparł w swojej pracy licznymi 
przykładami obliczeniowymi. Założenie tutaj przytoczone, zaadaptowano również  
w przypadku budowanego modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. 

Tabele 5.1. oraz 5.2. przedstawiają zbiory terminów lingwistycznych L(X1), L(X2) dla 
zmiennych x1 i x2. Dodatkowo dla zmiennej wejściowej x2 zawarto informacje o częstotliwości 
oddziaływania zidentyfikowanego czynnika ryzyka na składniki kosztów cyklu życia mu 
odpowiadające (tabela 5.2.). Do opisu terminów lingwistycznych zastosowano następujące 
cztery zestawy funkcji przynależności dla zbiorów rozmytych: 

 podstawowy – utworzony przez funkcje o wykresach odcinkowo liniowych, czyli funkcje 
trójkątne oraz klas  i L,  

 alternatywny I – w skład którego wchodzą funkcje złożone (odcinkowo kwadratowe) klas 
, S i Z, 
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 alternatywny II – utworzony przez funkcje harmoniczne (funkcje symetryczne 
wewnętrzne oraz zewnętrzną lewą i prawą),   

 alternatywny III – zbudowany z najbardziej złożonych funkcji przynależności,  
tj. symetrycznych i niesymetrycznych funkcji Gaussa. 
Definicja jakościowa (wybór rodzajów funkcji przynależności), jak również ilościowa 

(dobór wartości parametrów charakteryzujących krzywe funkcyjne zgodnie z założeniami 
przedstawionymi w „zbiorze warunków”), umożliwiła precyzyjne określenie stopni 
przynależności poszczególnych zbiorów rozmytych, które opisano w tabelach przy pomocy 
czwórek liczb {α1, α2, α3, α4}. Parametry te oznaczają odpowiednio przedziały osiągania 
wartości 1,0 {α2, α3} oraz lewe albo prawe szerokości rozkładu funkcji przynależności do 
wartości 0 {α1, α4} lub bliskiej 0 w przypadku funkcji Gaussa.  

Tabela 5.1. Rozmyta interpretacja terminów lingwistycznych zbiorów rozmytych Ai zmiennej wejściowej x1;  
źródło: opracowanie własne 

OZNACZENIE TERMINÓW 
LINGWISTYCZNYCH 

OKREŚLENIE LINGWISTYCZNE  
ZMIENNEJ x1 PRZYNALEŻNOŚĆ μAi(x1) 

Bardzo wysokie Bw około lub powyżej 0,90 (0,7; 0,9; 1,0; 1,0) 
Dość wysokie Dw około 0,70 (0,5; 0,7; 0,7; 0,9) 

Średnie Śr około 0,50 (0,3; 0,5; 0,5; 0,7) 
Dość niskie Dn około 0,30 (0,1; 0,3; 0,3; 0,5) 

Bardzo niskie Bn około lub poniżej 0,10 (0,0; 0,0; 0,1; 0,3) 
Tabela 5.2. Rozmyta interpretacja terminów lingwistycznych zbiorów rozmytych Bj zmiennej wejściowej x2;  

źródło: opracowanie własne 
OZNACZENIE TERMINÓW 

LINGWISTYCZNYCH 
OKREŚLENIE 

LINGWISTYCZNE 
ZMIENNEJ x2 

PRZYNALEŻNOŚĆ 
μBj(x2) 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDZIAŁYWANIA  
NA POSZCZEGÓLNE KOSZTY 

Bardzo istotny Bi nie więcej niż 5 (4; 5; 5; 5) i-ty koszt  Zawsze 
koszty pochodne Zawsze 

Dość istotny Di około 4 (3; 4; 4; 5) i-ty koszt  Zawsze 
koszty pochodne Czasami 

Przeciętny Pr około 3 (2; 3; 3; 4) i-ty koszt  Czasami 
koszty pochodne Rzadko 

Małoistotny Mi około 2 (1; 2; 2; 3) i-ty koszt  Rzadko 
koszty pochodne Nigdy 

Nieistotny Ni nie mniej niż 1 (1; 1; 1; 2) i-ty koszt  Nigdy 
koszty pochodne Nigdy 

Na rysunkach od 5.19. do 5.26. przedstawiono interpretacje graficzne przestrzeni 
rozważań zmiennych wejściowych. Interpretacje te odwzorowują w sposób dokładny zbiory 
rozmyte Ai i Bj, które opisane zostały w tabeli 5.1. oraz tabeli 5.2. dla wszystkich czterech 
zestawów funkcji przynależności zbiorów rozmytych. 
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Rys. 5.19. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x1 – zestaw podstawowy; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.20. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x2 – zestaw podstawowy; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.21. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x1 – zestaw alternatywny I; źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5.22. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x2 – zestaw alternatywny I; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.23. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x1 – zestaw alternatywny II; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.24. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x2 – zestaw alternatywny II; źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5.25. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x1 – zestaw alternatywny III; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.26. Terminy lingwistyczne zmiennej wejściowej x2 – zestaw alternatywny III; źródło: opracowanie własne 

W tym miejscu uzupełnienia wymaga kwestia parametryzacji funkcji przynależności 
Gaussa. W przypadku tych złożonych funkcji przynależności, ich przebieg jest zależny od 
dodatkowego parametru wpływającego na kształt funkcji, tj. szerokości rozkładu krzywej  
 (vide: wzory 5.17, 5.21 i 5.25). Szerokość rozkładu krzywej dla zbiorów rozmytych zmiennej 
x1 została ustalona na  = 0,085, a dla zbiorów rozmytych zmiennej x2 wyniosła  = 0,423. 

5.4.2. Blok wnioskowania (inferencji) 
Głównym zadaniem bloku wnioskowania w modelu rozmytego wnioskowania 

Mamdaniego typu MISO jest obliczenie na podstawie stopni przynależności wartości ostrych 
zmiennych wejściowych μAi(x1*) oraz μBj(x2*), wynikowej funkcji przynależności dla zmiennej 
wyjściowej μCk(y). Funkcja ta ma często złożony kształt, a jej obliczanie odbywa się w drodze 
tzw. inferencji (procesu wnioskowania). Blok wnioskowania tworzą podstawowe dwa 
elementy, tj. baza reguł oraz mechanizm inferencyjny, którego działanie opiera się na trzech 
następujących po sobie operacjach matematycznych: agregacji przesłanek prostych, implikacji 
rozmytych reguł wnioskowania oraz agregacji konkluzji wszystkich reguł. 
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BAZA REGUŁ BLOKU INFERENCYJNEGO 
Opracowana baza reguł ma postać koniunkcyjną z uwagi na zastosowany w zdaniach 

warunkowych operator „i” („and”) łączący dwie przesłanki proste. Jego użycie wynika 
bezpośrednio z definicji ryzyka w budownictwie [102], którą uznano za punkt wyjścia do 
budowy modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. Zaproponowano cztery 
następujące konkluzje wynikowe, które stanowią odpowiedź na pytanie o UWR(Zi):  
„czy istnieją przesłanki, aby ekspert oceniający ryzyko w cyklu życia budynku uwzględnił 
wpływ zidentyfikowanego, i-tego czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu składnika 
kosztów cyklu życia budynku”. Są nimi: 

 „zdecydowanie tak”, 
 „raczej tak” 
 „raczej nie” 
 „zdecydowanie nie”. 

Przy projektowaniu bazy reguł kierowano się tym, że pomiędzy prawdopodobieństwem 
zaistnienia czynnika ryzyka P(Zi), a skutkiem jego wystąpienia S(Zi), powinny zachodzić 
naturalne interakcje ograniczające niebezpieczeństwo wystąpienia sprzeczności między nimi. 
Przykładowo, jeżeli prawdopodobieństwo P(Zi) dla danego czynnika ryzyka jest bardzo niskie, 
a skutek S(Zi) jego zaistnienia – nieistotny lub małoistotny, to należy przyjąć, że uwzględnienie 
wpływu zidentyfikowanego (i-tego) czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu 
składnika kosztów cyklu życia budynku, jest zdecydowanie zbędne (konkluzja: „zdecydowanie 
nie”). Analogicznie jest w przypadku, gdy P(Zi) dla danego czynnika ryzyka jest bardzo 
wysokie, a S(Zi) jego zaistnienia – dość istotny lub bardzo istotny. W tym wypadku konkluzja 
powinna być przeciwna, co oznacza, że uwzględnienie wpływu zidentyfikowanego (i-tego) 
czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku, 
jest zdecydowanie konieczne (konkluzja: „zdecydowanie tak”). W przypadku pośrednim, czyli 
takim, w którym P(Zi) i S(Zi) zaistnienia danego czynnika ryzyka są na poziomie średnim 
(przeciętnym), uznano, że uwzględnienie wpływu zidentyfikowanego (i-tego) czynnika ryzyka 
na wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku, będzie jednak raczej 
konieczne niż raczej zbędne. Temu przypadkowi przypisano konkluzję: „raczej tak”. 

W tabeli 5.3. zawarto informacje o możliwych do uzyskania czterech konkluzjach 
wynikowych w zależności od kombinacji relacji zachodzących między przesłankami prostymi. 
W tabeli 5.4. przedstawiono natomiast bazę reguł bloku inferencyjnego. Składa się ona z 25 
reguł, dla których przyjęto jednakowe stopnie ważności wynoszące 1,0. Czcionką pogrubioną 
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wyróżniono trzy przypadki interakcji objaśnionych w powyższym akapicie (konkluzje: 
„zdecydowanie nie”, „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Czerwoną linią przerywaną 
oznaczono granicę pomiędzy konkluzjami wynikowymi „raczej tak” i „raczej nie”. 

Tabela 5.3. Konkluzje wynikowe dla zmiennej wyjściowej UWR(Zi)  
względem relacji między przesłankami prostymi; źródło: opracowanie własne 

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO P(Zi) 
  Bardzo niskie Dość niskie Średnie Dość wysokie Bardzo 

wysokie 

S K
UT

EK
 S(Z

i) 

Bardzo 
istotny 

Raczej  
nie 

Raczej  
tak 

Raczej  
tak Zdecydowanie 

tak 
Zdecydowanie 

tak 
Dość istotny Raczej  

nie 
Raczej  

nie 
Raczej  

tak 
Raczej  

tak Zdecydowanie 
tak 

Przeciętny Raczej  
nie 

Raczej  
nie Raczej  

tak 
Raczej  

tak 
Raczej  

tak 
Małoistotny Zdecydowanie 

nie 
Raczej  

nie 
Raczej  

nie 
Raczej  

nie 
Raczej  

tak 
Nieistotny Zdecydowanie 

nie 
Zdecydowanie 

nie 
Raczej  

nie 
Raczej  

nie 
Raczej  

nie 
Tabela 5.4. Baza reguł bloku inferencyjnego; źródło: opracowanie własne 

NR JEŻELI (x1) I (x2) TO (y) NR JEŻELI (x1) I (x2) TO (y) 
R1: Bn Ni Zdecydowanie nie R14: Śr Di Raczej tak 
R2: Bn Mi Zdecydowanie nie R15: Śr Bi Raczej tak 
R3: Bn Pr Raczej nie R16: Dw Ni Raczej nie 
R4: Bn Di Raczej nie R17: Dw Mi Raczej nie 
R5: Bn Bi Raczej nie R18: Dw Pr Raczej tak 
R6: Dn Ni Zdecydowanie nie R19: Dw Di Raczej tak 
R7: Dn Mi Raczej nie R20: Dw Bi Zdecydowanie tak 
R8: Dn Pr Raczej nie R21: Bw Ni Raczej nie 
R9: Dn Di Raczej nie R22: Bw Mi Raczej tak 
R10: Dn Bi Raczej tak R23: Bw Pr Raczej tak 
R11: Śr Ni Raczej nie R24: Bw Di Zdecydowanie tak 
R12: Śr Mi Raczej nie R25: Bw Bi Zdecydowanie tak 
R13: Śr Pr Raczej tak     

PROCESY AGREGACJI PRZESŁANEK ORAZ AGREGACJI KONKLUZJI REGUŁ 
Agregacja przesłanek prostych polega na obliczeniu stopnia przynależności 

(prawdziwości) reguły rozmytej tworzonej przez te przesłanki. Stopień prawdziwości 
rozumowany jest tutaj jako stopień przynależności do danej relacji RN sfuzyfikowanych ostrych 
wartości zmiennych wejściowych (x1* oraz x2*). Z uwagi na fakt, że w zdaniach warunkowych 
zastosowano spójnik logiczny „i”, który w logice rozmytej reprezentowany jest przez pojęcie 
przecięcia (iloczynu) zbiorów rozmytych [43], operacja agregacji przesłanek została 
sprowadzona do poszukiwania wartości stopnia przynależności do rozmytej relacji RN. Wartość 
ta wyznaczona zostaje dzięki zastosowaniu wybranej reguły rozmytej implikacji (tzw. wzoru 
na T-normę), co w ujęciu matematycznym zapisać można następująco: 
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  ( ∗, ∗) = ∩ ( ∗, ∗) = ( ∗), ( ∗)  (5.26) 
gdzie:  μRN(x1*, x2*) – stopień przynależności (prawdziwości) dla N-tej relacji (reguły) rozmytej; Ai, Bj – zbiory 

rozmyte zmiennych wejściowych x1*, x2*; T – jeden ze wzorów na T-normę. 
W przypadku gdy stopień przynależności do relacji RN wynosi 0, dana reguła nie zostaje 
uruchomiona i nie bierze udziału w procesie inferencji. 

Kolejny etap to zastosowanie implikacji rozmytej dla aktywowanych reguł w celu 
określenia odpowiadających im konkluzji wynikowych. Ten proces prowadzi do modyfikacji 
kształtu funkcji przynależności zbiorów rozmytych opisujących wynikowe konkluzje. 

Etapem kończącym blok wnioskowania jest agregacja konkluzji wszystkich 
uruchomionych reguł rozmytych (tzw. agregacja wyjść). Działanie to polega na sumowaniu 
konkluzji aktywowanych reguł, które odpowiadają za kształt wynikowej funkcji przynależności 
μCk(y). Algorytm postępowania na tym etapie jest taki, że w pierwszym kroku określa się  
z osobna zmodyfikowane funkcje przynależności zbiorów rozmytych zmiennej wyjściowej dla 
reguł biorących udział we wnioskowaniu, a następnie sumuje się te zbiory rozmyte w oparciu 
o jeden ze wzorów na S-normę. Proces agregacji konkluzji przedstawić można w postaci 
następującego wyrażenia: 

  ( ) = ( ∗, ∗)  (5.27) 
gdzie:  μCk(y) – stopień przynależności wartości zmiennej y; μRN(x1*, x2*) – stopień przynależności (prawdziwości) 

dla N-tej relacji (reguły) rozmytej; S – jeden ze wzorów na S-normę. 
Tabela 5.5. przedstawia zestawienie wybranych implikacji rozmytych (T-norm i S-norm), 
najczęściej stosowanych w rozmytych modelach wnioskowania typu Mamdani. 

Tabela 5.5. Wybrane reguły operacji przecięcia i sumy zbiorów rozmytych;  
źródło: opracowanie własne na podstawie [43, 76] 

T-NORMA S-NORMA 
minimum Mamdaniego = min ( , ) 

maksimum Mamdaniego = max ( , ) 
iloczyn algebraiczny = ∙  

suma algebraiczna = + − ∙  
iloczyn Hamachera 
= ∙

+ − ∙  
suma Hamachera 

= + − 2 ∙ ∙
1 − ∙  

iloczyn Einsteina 
= ∙

2 − ( + − ∙ ) 
suma Einsteina 

= +
1 + ∙  
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Reguły minimum oraz maksimum przypisywane są Mamdaniemu, choć w pracy [43] obie 
te reguły nazywane są „twardym i” oraz „twardym lub” Zadeha [121]. Kacprzyk [43] dodaje 
również, że kolejne reguły, tj. iloczyn i suma algebraiczna (tzw. „miękkie i” oraz „miękkie lub” 
Bellmana i Zadeha) zostały wprowadzone w pracy [12], jako zestaw alternatywny dla reguł 
minimum i maksimum. Iloczyn i suma algebraiczna miały na celu wyeliminowanie 
podstawowych wad reguł Zadeha, tj. nieelastyczności oraz niekorzystnego oddziaływania na 
wynik przecięcia lub sumy zbiorów rozmytych. 

W praktyce przyjęło się, że przedstawione w tabeli 5.5. reguły implikacji rozmytej często 
stosowane są dowolnie, wymiennie. Tak postępują przy weryfikacji operacyjnej własnych 
modeli rozmytego wnioskowania m.in. autorzy [18] i [105], stosując różne T-normy i S-normy 
do procesów agregacji przesłanek oraz agregacji konkluzji wynikowych. Autor niniejszej 
rozprawy proponuje natomiast, aby ekspert oceniający ryzyko z wykorzystaniem modułu 
rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, stosował odpowiadające sobie T-normy dla 
spójnika „i” z S-normami dla spójnika „lub”, np. wykorzystując minimum i maksimum 
Mamdaniego, jak w przykładach obliczeniowych przedstawionych w publikacjach autora 
dysertacji [83, 85]. 

WYNIKOWA FUNKCJA PRZYNALEŻNOŚCI ZMIENNEJ WYJŚCIOWEJ 
Zmienną wyjściową y opisano w przestrzeni Y. Zakres przestrzeni Y  [0; 1] ustalono 

arbitralnie, przyjmując go jak dla zmiennej wejściowej x1, czyli jednostkowo w zapisie 
dziesiętnym. Zbiór terminów lingwistycznych w przestrzeni Y tworzą cztery zbiory rozmyte 
odpowiadające wynikowym konkluzjom ujętym w bazie reguł: „zdecydowanie nie”, „raczej 
nie”, „raczej tak” oraz „zdecydowanie tak”. Zbiory rozmyte dla konkluzji skrajnych, 
stanowczych („zdecydowanie tak”, „zdecydowanie nie”) starano się tak sparametryzować, aby 
wykresy funkcji przynależności nie przenikały się nawzajem. To założenie udało się 
zrealizować dla podstawowego oraz alternatywnych zestawów funkcji przynależności I i II. Dla 
konkluzji wewnętrznych, względnych („raczej tak”, „raczej nie”) postąpiono podobnie lecz 
zbiory rozmyte zostały sprecyzowane tożsamo jak zbiory rozmyte terminów lingwistycznych 
zmiennych wejściowych. Parametryzacja nastąpiła w taki sposób, aby sąsiednie zbiory rozmyte 
nakładały się na siebie ze stopniem przynależności dla elementów pośrednich (gdy y = 0,5) 
wynoszącym μC2(0,5) = μC3(0,5) = 0,5. Tabela 5.6. przedstawia zbiory terminów 
lingwistycznych L(Y) dla zmiennej wyjściowej y. Przynależność wszystkich zbiorów 
rozmytych określono w nich analogicznie jak w przypadku zmiennych wejściowych, czyli przy 
pomocy czwórek liczb (parametrów α). Dane w tabeli odpowiadają funkcjom pochodzącym ze 
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wszystkich czterech zestawów funkcji przynależności, a ich zapis jest zgodny z założeniami 
przyjętymi dla zmiennych wejściowych.  

Tabela 5.6. Rozmyta interpretacja terminów lingwistycznych zbiorów rozmytych Ck  
zmiennej wyjściowej y; źródło: opracowanie własne 

OZNACZENIE TERMINÓW 
LINGWISTYCZNYCH 

OKREŚLENIE LINGWISTYCZNE  
ZMIENNEJ y PRZYNALEŻNOŚĆ μCk(y) 

Zdecydowanie TAK ZT nie więcej niż 1 (0,5; 1; 1; 1) 
Raczej TAK RT około 0,67 (0,33; 0,67; 0,67; 1) 
Raczej NIE RN około 0,33 (0; 0,33; 0,33; 0,67) 

Zdecydowanie NIE ZN nie mniej niż 0 (0; 0; 0; 0,5) 
Rysunki od 5.27. do 5.30. przedstawiają interpretacje graficzne przestrzeni rozważań 

zmiennej wyjściowej, które odwzorowują w sposób dokładny zbiory rozmyte Ck, opisane  
w tabeli 5.6. dla wszystkich czterech zestawów funkcji przynależności zbiorów rozmytych.  

 
Rys. 5.27. Terminy lingwistyczne zmiennej wyjściowej y – zestaw podstawowy; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.28. Terminy lingwistyczne zmiennej wyjściowej y – zestaw alternatywny I; źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5.29. Terminy lingwistyczne zmiennej wyjściowej y – zestaw alternatywny II; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.30. Terminy lingwistyczne zmiennej y – zestaw alternatywny III; źródło: opracowanie własne 
Ponownie wyjaśnienia wymaga kwestia parametryzacji funkcji przynależności Gaussa. 

W przypadku zbiorów rozmytych zmiennej wyjściowej y, przyjęto szerokość rozkładu krzywej 
równą  = 0,198 dla zbiorów rozmytych C1 i C4 (konkluzje: „zdecydowanie tak”  
i „zdecydowanie nie”), a dla zbiorów rozmytych C2 i C3 (konkluzje: „raczej tak” i „raczej nie”) 
szerokość rozkładu krzywej Gaussa wyniosła  = 0,142. 

5.4.3. Blok wyostrzania (defuzyfikacji) 
Proces defuzyfikacji jest operacją matematyczną wykonywaną na wynikowym kształcie 

funkcji przynależności (wynikowym zbiorze rozmytym) otrzymanym po agregacji konkluzji 
wszystkich reguł wnioskujących. Operacja ta zmierza do wyznaczenia jednej, ostrej wartości 
y*, która będzie odpowiednio reprezentować wyjściowy zbiór rozmyty i wskaże konkluzję 
wynikową.  

Rozpatrując możliwość zastosowania metod wyostrzania, które zostały wymienione  
w podrozdziale 5.2.3, stwierdzono, że w bloku defuzyfikacji budowanego modułu rozmytej 
oceny ryzyka w cyklu życia budynków: 
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 metody maksimów dają w wyniku wartości ostre, które nie w każdym przypadku będą 
odpowiednio reprezentować wyjściowy zbiór rozmyty; powodem tego jest wpływ na 
ostry wynik jedynie najbardziej zaktywowanego zbioru rozmytego zmiennej wyjściowej; 
przykładowo – pierwsze maksimum przy wartościach zmiennych wejściowych: x1* = 0  
i x2* = 1 będzie wynosić 0 (przy środku ciężkości w y* = 0,1569); analogicznie jest  
z ostatnim maksimum, którego wartość wynosi 1 dla danych wejściowych x1* = 1  
i x2* = 5 (przy środku ciężkości w y* = 0,8431); dla metod maksimów (w obu opisanych 
przypadkach) ostra wartość y* wskazuje przynależność tylko i wyłącznie do jednego 
zbioru rozmytego dla konkluzji wyjściowych odpowiednio „zdecydowanie nie” oraz 
„zdecydowanie tak”; obie sytuacje obrazują rysunki od 5.31. do 5.34. na których 
przedstawiono powierzchnie wynikowe uzyskane kolejno metodami środka ciężkości, 
pierwszego maksimum, środka maksimum i ostatniego maksimum, 

 
Rys. 5.31. Przykład powierzchni rozwiązań 
uzyskanej metodą środka ciężkości; źródło: 

opracowanie własne 

 
Rys. 5.32. Przykład powierzchni rozwiązań 
uzyskanej metodą pierwszego maksimum;  

źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.33. Przykład powierzchni rozwiązań 
uzyskanej metodą środkowego maksimum;  

źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.34. Przykład powierzchni rozwiązań 
uzyskanej metodą ostatniego maksimum;  

źródło: opracowanie własne 
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 metoda średniej ważonej oraz metoda wysokości nie mogą być użyte w module rozmytej 
oceny ryzyka, ponieważ funkcje przynależności dla skrajnych zbiorów rozmytych 
wyjścia (konkluzje stanowcze „zdecydowanie nie” oraz „zdecydowanie tak”) nie są 
funkcjami symetrycznymi [101], 

 metoda środka sum jest skomplikowaną obliczeniowo metodą, którą zaleca się stosować 
przy ograniczonej liczbie konkluzji wynikowych; jest to spowodowane faktem, iż 
powierzchnie pod sąsiadującymi ze sobą wynikowymi zbiorami rozmytymi (często 
przenikającymi się nawzajem), sumuje się wielokrotnie i każdorazowo wyznacza ich 
lokalne środki ciężkości, które biorą udział w toku obliczeniowym metody [96], 

 metoda środka największego obszaru wylicza wartość ostrą y* wyłącznie na podstawie 
środka ciężkości pola pod jednym, najbardziej zaktywowanym zbiorem rozmytym; tym 
samym wartość wynikowa może być wskazana niejednoznacznie w sytuacji, gdy 
aktywacja wielu konkluzji jednocześnie, generuje obszary o porównywalnych polach 
powierzchni [96]. 
W bloku defuzyfikacji proponowane jest ostatecznie użycie jednej z dwóch metod 

wyostrzania, tj. metody środka ciężkości lub metody symetralnej powierzchni. Dla metody 
środka ciężkości ostrą wartość wyjściową uzyskuje się w oparciu o poniższy wzór: 

 ∗ = ∙ ( )
( )  (5.28) 

Dla metody symetralnej powierzchni, ostra wartość wyjściowa jest efektem poszukiwania 
takiej wartości y*, aby pola powierzchni pod lewą i prawą częścią wynikowej funkcji 
przynależności były sobie równe. Podstawę do wyliczenia stanowi następujące równanie: 

 ( ) =∗ ( )∗  (5.29) 
Ostra wartość wyjściowa obliczona jedną lub drugą metodą posłuży do określenia 

wynikowej konkluzji, dla której wartość przynależności w y* będzie wartością maksymalną 
maxμCk(y*). W ten sposób ekspert oceniający czynnik ryzyka z wykorzystaniem modułu rozmytej 
oceny ryzyka w cyklu życia budynków uzyska jednoznaczną odpowiedź, czy istnieją 
przesłanki, aby uwzględnił jego wpływ na odpowiadający mu składnik kosztów cyklu życia  
i oszacował wielkość dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku, czy jest to jednak 
niekonieczne. 
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5.4.4. Implementacja komputerowa modułu 
Przedstawione w podrozdziałach od 5.4.1 do 5.4.3, struktura i zasada działania modułu 

rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, zostały zaimplementowane w postaci 
aplikacji komputerowej, mającej wspomagać ekspertów przy ocenie wpływu 
zidentyfikowanych czynników ryzyka na wielkość odpowiadających im składników kosztów 
cyklu życia budynku. 

Aplikację “ROR – FLD in Matlab R2011a” zaprojektowano w interaktywnym 
środowisku do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich MathWorks Matlab (wersja 
R2011a), które wykorzystuje pełnoprawny język programowania wysokiego poziomu,  
o składni wzorowanej na języku C. Informatyk połączył możliwości elementów pakietu Matlab, 
tj. podprogramu “Fuzzy Logic Designer” (FLD) do tworzenia rozmytych systemów sterujących 
w oparciu o modele rozmytego wnioskowania Mamdaniego lub Takagi-Sugeno-Kanga (TSK) 
oraz podprogramu do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI, ang. graphical user 
interface). W ten sposób powstała aplikacja o rozszerzeniu nazwy pliku „EXE”, która pozwala 
na uruchomienie jej w systemach Microsoft Windows, MS-DOS oraz OS/2. 

Na rysunku 5.35. przedstawiono zrzut ekranu głównego okna aplikacji. W oknie 
głównym wyróżniono trzy obszary, które oznaczono na rysunku. W obszarze 1 użytkownik 
może nadać nazwę i dokonać opisu budynku, wskazać jego lokalizację i nadać mu charakter 
(czy budynek jest nowopowstający, czy już eksploatowany). W obszarze 2 użytkownik może 
dokonać wyboru zestawu funkcji przynależności dla zmiennych wejściowych P(Zi) i S(Zi) oraz 
zmiennej wyjściowej UWR(Zi), kompletu reguł implikacji rozmytych, a także metody 
wyostrzenia wartości wynikowej. Użytkownik ma również możliwość podglądu interpretacji 
graficznych terminów lingwistycznych dla obu typów zmiennych oraz wyświetlenia 
powierzchni rozwiązań. W obszarze 3 użytkownik wprowadza informacje o czynnikach ryzyka 
zidentyfikowanych w cyklu życia budynku, w tym podaje dane liczbowe dotyczące wielkości 
prawdopodobieństwa i skutku zaistnienia czynnika ryzyka. Po kliknięciu przycisku „oblicz”, 
aplikacja generuje rezultat zarówno w postaci wartości wynikowej y*, jak również 
odpowiadającej jej konkluzji. 
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Rys. 5.35. Główne okno aplikacji komputerowej “ROR – FLD in Matlab R2011a” 

Aplikacja umożliwia zapisanie i ponowne otwarcie wyników oceny ryzyka w pliku  
o rozszerzeniu „MAT-files”. Istnieje również możliwość zaznaczenia danych i wyników  
w oknie głównym aplikacji w celu skopiowania ich do arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft 
Excel) lub edytora tekstu (np. Microsoft Word). 

5.5. Moduł szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający kwantyfikację 
dodatku kosztowego za ryzyko 

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano budowę i zasadę działania autorskiego 
podejścia do szacowania całości kosztów życia budynków z uwzględnieniem oddziaływania 
czynników ryzyka. 

Jak wspomniano w podrozdziale 3.2, koszty zidentyfikowane w poszczególnych fazach 
cyklu życia budynków dzieli się na koszty początkowe, operacyjne oraz wycofania. 
Analogicznie jest z przychodami. W fazach realizacji, eksploatacji, a także w fazie wycofania, 
inwestor planujący przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji i eksploatacji budynku 
aż do czasu jego wycofania, może notować również korzyści (przychody) wyrażone  
w jednostkach walutowych (np. ze sprzedaży lub najmu powierzchni mieszkalnej, usługowej, 
czy odsprzedaży wyposażenia, nieruchomości gruntowej po wyburzeniu budynku). Mając na 
uwadze opisany tutaj fakt, iż w cyklu życia budynku ponoszone mogą być nie tylko koszty, ale 
notowane mogą być również korzyści (przychody) po stronie inwestora (właściciela) budynku, 
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należy wyróżnić dwa następujące przypadki ekonomicznej analizy cyklu życia (LCCA), dla 
których zostanie zbudowany moduł szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko (zgodnie z założeniami normy 
ISO 15686-5:2008 [140]). Są to: 

 analiza kosztów cyklu życia budynku (LCC), 
 analiza całości kosztów życia budynku (WLC). 

Gdyby w analizie kosztowej uwzględnić wyłącznie koszty cyklu życia budynku, czyli 
wyrażoną w jednostkach walutowych wielkość wszystkich istotnych kosztów ponoszonych  
w cyklu życia danego budynku, z uwzględnieniem kosztów wpływających na niezawodne  
i bezpieczne jego działanie w okresie użytkowania, to (biorąc pod uwagę podział kosztów, 
który przedstawiono w podrozdziale 3.2) możliwy jest opis kosztów cyklu życia i-tego budynku 
lub jego i-tego rozwiązania alternatywnego następującym równaniem:  

 = + + + ( , , ) (5.30) 
Gdyby natomiast w analizie kosztowej wziąć pod uwagę całość kosztów życia budynku, 

czyli wyrażoną w jednostkach walutowych wielkość wszystkich istotnych kosztów oraz 
korzyści (przychodów) przewidywanych w cyklu życia danego budynku, z uwzględnieniem 
kosztów wpływających na niezawodne i bezpieczne jego działanie w okresie użytkowania, to 
(odwołując się tym razem do podziału kosztów i przychodów, które przedstawiono  
w podrozdziale 3.2) możliwy jest opis całości kosztów życia i-tego budynku lub jego i-tego 
rozwiązania alternatywnego następującym kompletem równań:  

 = − + + + ( , , ) +
= − +  (5.31) 

przy czym oznaczenia, które zastosowano w formułach od (5.30) do (5.31) odpowiadają 
oznaczeniom zamieszczonym w wykazie najważniejszych oznaczeń na początku dysertacji. 

Opracowany moduł szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko pozwoli przeprowadzić na potrzeby inwestora, 
ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) w kontekście możliwości porównania budynków lub 
ich alternatywnych rozwiązań. Kryteriami porównawczymi będą: 

 koszty cyklu życia budynku (LCC) lub jego rozwiązania alternatywnego – w przypadku, 
gdy inwestor nie będzie mógł notować korzyści (przychodów),  
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 ekwiwalent rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC) lub jego rozwiązania 
alternatywnego – w przypadku, gdy okresy porównawcze (długość trwania fazy 
eksploatacji) będą różne, 

 całość kosztów życia budynku (WLC) lub jego rozwiązania alternatywnego –  
w przypadku, gdy oprócz poniesienia kosztów w fazach cyklu życia budynku, inwestor 
będzie mógł odnotować również korzyści (przychody), 

 dodatek kosztowy za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC) lub jego rozwiązania 
alternatywnego. 
5.5.1. Struktura modułu szacowania całości kosztów życia budynków 
Struktura modułu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 

kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko oparta jest na pojęciu scenariusza cyklu życia 
produktu, którego definicję według [28] przytoczono w podrozdziale 2.3 pracy doktorskiej. 
Każdy z i-tych scenariuszy cyklu życia budynku lub jego rozwiązań alternatywnych (nazywany 
w module i-tą alternatywą), obejmuje wszystkie procesy towarzyszące na etapach 
projektowania, realizacji i eksploatacji budynku aż do jego wycofania. Procesy te ułożone są  
w logiczną kolejność i prowadzą do osiągnięcia celów budowlanych zamierzonych przez 
inwestora. 

Dzięki opracowanemu modułowi szacowania całości kosztów życia budynków możliwe 
będzie porównanie budynków lub ich alternatywnych rozwiązań z uwagi na kryteria 
ekonomiczne oceny cyklu życia budynku, tj. koszty cyklu życia budynku (LCC), ekwiwalent 
rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC), całość kosztów życia budynku (WLC) oraz 
dodatek kosztowy za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC). Na rysunku 5.36. przedstawiono 
schematycznie strukturę modułu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. Struktura modułu składa się  
z 20 czynności, które należy wykonać w przypadku porównywania budynków lub ich 
alternatywnych rozwiązań z uwagi na wymienione powyżej – ekonomiczne kryteria 
porównawcze. Sam algorytm obliczeniowy modułu został szerzej omówiony w podrozdziale 
5.5.4 lecz spośród wymienionych tutaj kryteriów porównawczych, na szczególną uwagę 
zasługuje dodatek kosztowy za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC). ΔRLCC wyliczany będzie 
jako różnica wyrażona w jednostkach walutowych pomiędzy wartością kosztu cyklu życia 
budynku, która uwzględnia wpływ ryzyka na jej wielkość, a wartością kosztu cyklu życia 
budynku, która nie uwzględnia tego wpływu (zgodnie z autorską definicją przytoczoną  



114 
 

w podrozdziale 3.4). Takie działanie sprowadzać się będzie do zróżnicowania kosztów 
wyliczonych dla wartości pewnych oraz kosztów wyliczonych dla wartości obarczonych 
wpływem ryzyka.  

Zgodnie z definicjami pojęć, które zawarto w Słowniku języka polskiego PWN [149], 
termin „pewny” oznacza m.in. „nienarażony na niebezpieczeństwo, niezawierający ryzyka”. 
Przeciwieństwo tego słowa, tj. „niepewny”, oznacza z kolei „zawierający ryzyko lub trudny do 
przewidzenia”. Dlatego też w strukturze modułu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko postanowiono dla kryterium 
dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC), rozdzielić wartości kosztów 
cyklu życia, które będą modelowane jako wielkości pewne – nieobarczone oddziaływaniem 
czynników ryzyka ( ) oraz wielkości niepewne – te na które ryzyko oddziałuje ( ). 

Aby umożliwić rozdzielenie wartości kosztów cyklu życia na pewne oraz niepewne, autor 
dysertacji proponuje wyróżnić pośród scenariuszy cyklu życia budynku lub rozwiązań 
alternatywnych budynku, tzw. „scenariusz referencyjny” (nazywany również w budowanym 
module jako „alternatywa zerowa”). W tym scenariuszu, wszystkie parametry finansowe oraz 
czasowe (poza stopą dyskonta) będą modelowane jako wielkości pewne. Tym samym 
wyznaczona zostanie wielkość kosztów cyklu życia budynku ( ), która nie będzie 
uwzględniać wpływu zidentyfikowanego lub wielu zidentyfikowanych czynników ryzyka. Na 
etapie obliczania dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC), wielkość 
kosztów cyklu życia budynku  będzie odejmowana od wielkości kosztów cyklu życia 
budynku  dla danego scenariusza cyklu życia budynku, w którym wpływ ryzyka został 
uwzględniony.  
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Legenda: *  oznacza konieczność wykonania obliczeń, gdy zidentyfikowano przychody w cyklu życia budynku, 
**  oznacza konieczność wykonania obliczeń, gdy cykle życia alternatywnych rozwiązań budynku są różne, 
***  oznacza konieczność wykonania obliczeń, gdy należy oszacować wielkość dodatku kosztowego za 

ryzyko w cyklu życia budynku. 
Rys.5.36. Struktura modułu szacowania całości kosztów życia budynku; źródło: opracowanie własne 
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5.5.2. Metody, twierdzenia i zasady wykorzystane do budowy modułu 
W module szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającym kwantyfikację 

dodatku kosztowego za ryzyko, teoria zbiorów rozmytych łączona będzie z najbardziej 
powszechną, dynamiczną metodą służącą do analizy efektywności ekonomicznej 
przedsięwzięć budowlanych na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych  
(ang. discounted cash flows – dCF). Chodzi tutaj o metodą wartości bieżącej netto NPW  
(ang. net present worth). Tym samym podstawową metodą mającą zastosowanie przy budowie 
modułu będzie wersja rozmyta metody wartości bieżącej netto, czyli „rozmyte NPW”  
(ang. fuzzy NPW). Tok obliczeniowy metody rozmytego NPW bazuje na: 

 analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (dCF) przy określonej wartości 
stopy dyskonta (r), 

 wskaźniku wartości bieżącej netto, który stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi 
przepływami pieniężnymi (dCF), a nakładami początkowymi, czyli nakładami 
inwestycyjnymi, 

 pojęciu liczby rozmytej, 
 twierdzeniu o dekompozycji zbioru rozmytego na α-przekroje, 
 zasadzie rozszerzenia Zadeha. 

Komplet formuł obliczeniowych, dzięki którym będzie istniała możliwość obliczenia 
wskaźników: wartości bieżącej netto w cyklu życia budynku LCNPW (gdzie: LCNPW = LCC), 
ekwiwalentu rocznego kosztu cyklu życia budynku (LCEAC), całości kosztów życia budynku 
(WLC) oraz dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC) dla wszystkich 
możliwych ekonomicznych kryteriów porównawczych, zostanie podany w podrozdziale 5.5.4 
przy okazji omówienia algorytmu obliczeniowego modułu. 

W podrozdziale 5.2.1 przytoczono definicje liczby rozmytej i zbioru rozmytego. Jak 
wskazano w niniejszym podrozdziale, tok obliczeniowy rozmytej wersji metody wartości 
bieżącej netto (fuzzy NPW), będzie wymagał podporządkowania obliczeń twierdzeniu  
o dekompozycji zbioru rozmytego na α-przekroje oraz zasadzie rozszerzenia Zadeha, bez 
których wykonanie podstawowych operacji arytmetycznych na liczbach rozmytych,  
tj. dodawanie, odejmowanie lub mnożenie byłoby niemożliwe. Zgodnie z [43, 44] zasada 
rozszerzenia Zadeha pozwala przenieść (rozszerzyć) właściwości i operacje ze zbiorów 
nierozmytych na zbiory rozmyte. Dzieje się tak, ponieważ odwzorowanie funkcji f ze zbioru X 
w Y (f: X → Y, gdzie: X = {x} i Y = {y}) może zostać rozszerzone na zbiory terminów 
lingwistycznych w przestrzeni X przy zastosowaniu twierdzenia o dekompozycji zbioru 
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rozmytego na α-przekroje, którego formuła została przytoczona w podrozdziale 5.2.1. Jeżeli A 
(gdzie: α  [0, 1]) są α-przekrojami zbioru rozmytego A, to według zasady rozszerzenia 
odwzorowanie f: X → Y, gdzie: X = {x} i Y = {y} przyjmuje następującą formułę, że: 
 ( ) = (∑ ) = ∑ ( ) (5.32) 

Ponadto tok obliczeniowy tworzonego modułu szacowania całości kosztów życia 
budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko uzupełniony 
zostanie przez następujące procedury wspomagające:  

1) algorytm DSW opracowany pierwotnie przez Donga, Shaha i Wonga [20], a następnie 
zmodyfikowany w celu wprowadzenia równoważnych zależności (5.38) i (5.39) dla reguł 
(5.36) i (5.37) przez Givens i Tahani [32]; dzięki algorytmowi DSW realizacja zasady 
rozszerzania Zadeha w kontekście wykonania podstawowych operacji arytmetycznych 
na dwóch liczbach rozmytych, umownie oznaczonych jako [a, b] oraz [c, d] w wybranym 
α-przekroju, sprowadza się do zastosowania odpowiednich wzorów spośród 
następujących: 
 ∙ [ , ] = [ , ], > 0

[ , ], < 0 (5.33) 
 [ , ] + [ , ] = [( + ), ( + )] (5.34) 
  [ , ] − [ , ] = [( − ), ( − )] (5.35) 
  [ , ] × [ , ] = [min( , , , ), max( , , , )] (5.36) 
  [ , ] ÷ [ , ] = [ , ] ∙ , , o ile 0 ∉ [ , ] (5.37) 
  [ , ] × [ , ] = [ac, bd] (5.38) 

 [ , ] ÷ [ , ] = , , o ile 0 ∉ [ , ] (5.39) 
2) metodę wierzchołków (ang. vertex method), która pozwala na eliminowanie błędów 

mogących wystąpić w trakcie prowadzenia działań arytmetycznych na liczbach 
rozmytych po ich dekompozycji na α-przekroje [21], 

3) jedną z dwóch uniwersalnych metod defuzyfikacyjnych, które można zastosować 
efektywnie do wyostrzenia wyniku każdej wypukłej i normalnej liczby rozmytej, czyli 
albo metodę środka ciężkości (ang. centre of gravity), którą opisano w podrozdziale 5.4.3 
(wzór 5.28), albo metodę równoważenia obszaru (ang. area compensation method), dla 
której formuła (np. dla ostrej wartości LCNPWiC) będzie następująca [4]: 
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  = ( + ) (5.40) 
gdzie: AL i AR są powierzchniami wyznaczonymi odpowiednio przez oś pionową A(x) oraz lewą lub prawą krzywą 

ograniczającą wynikowy zbiór rozmyty, co przedstawia rysunek 5.37. 

 
Rys. 5.37. Oznaczenia powierzchni w metodzie defuzyfikacji równoważenia obszaru; źródło: [4, s. 559] 

5.5.3. Podział i parametryzacja danych wejściowych do modułu 
Dane wejściowe do modułu szacowania całości kosztów życia budynków 

umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko dzielą się na następujące 
parametry: 

 czasowe CG (o charakterze globalnym), tj. czas trwania cyklu życia i-tego budynku Ti 
lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku (przy czym Ti równy jest szacowanemu 
czasowi eksploatacji budynku ESLBi), 

 czasowe CL (o charakterze lokalnym), czyli czasy tik, tim, po których naliczane zostają 
odpowiednio k-ty okresowy koszt operacyjny lub m-ta okresowa korzyść (przychód), 

 finansowe FG (o charakterze globalnym), w postaci stopy dyskonta r, która jest 
niezbędna do obliczenia wartości bieżącej netto danej kwoty pieniężnej w oparciu o jej 
wartość określoną w czasie przyszłym, 

 finansowe FK (rozumiane jako koszty mogące zaistnieć w cyklu życia budynku), wśród 
których wyróżnia się koszty o charakterze rocznym – roczne koszty operacyjne CopA,ij 
oraz okresowym – kolejno koszty początkowe Cin,i, okresowe koszty operacyjne CopNA,ik 
i koszty wycofania Cwd,i, 

 finansowe FP (rozumiane jako przychody mogące zaistnieć w cyklu życia budynku), 
czyli przychody o charakterze rocznym – roczne przychody IopA,il oraz okresowym – 
kolejno okresowe przychody uzyskiwane w fazie eksploatacji budynku IopNA,im  
i przychody osiągnięte w fazie wycofania Iwd,i. 
Wymieniony powyżej zestaw danych wejściowych do modułu szacowania całości 

kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko 
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odpowiada strukturze modułu przedstawionej na rysunku 5.36. w podrozdziale 5.5.1. Podział 
poszczególnych parametrów na ich charakter globalny i lokalny wiąże się z faktem, że okres 
eksploatacji budynku Ti, czy stopa dyskonta r są przyjmowane jako parametry stałe, 
warunkujące i obowiązujące w całym cyklu życia budynku. Charakter lokalny dla pozostałych 
parametrów czasowych i kosztowych związany jest natomiast z koniecznością ich 
uwzględniania tylko i wyłącznie po tych latach (w okresie eksploatacji budynku), w których 
przewidywane jest ich wystąpienie. 

W przypadku parametrów czasowych globalnych CG, to czas Ti, równy szacowanemu 
okresowi eksploatacji budynku ESLBi będzie wyliczany przy użyciu metody współczynników, 
którą omówiono w podrozdziale 2.4.2. Do jego oszacowania wykorzystana zostanie wiedza 
ekspercka, a każdy z czasów trwania cyklu życia i-tego budynku Ti lub i-tego rozwiązania 
alternatywnego budynku nie będzie krótszy niż zakładany w normie PN-EN 1990:2002 [141] 
projektowy okres użytkowania wynoszący 50 lat dla obiektów budowlanych czwartej kategorii, 
tj. budynków i innych konstrukcji zwykłych. W przykładzie obliczeniowym (podrozdział 6.1) 
zostaną przedstawione tylko takie rozwiązania projektowe budynku, które będą spełniać 
przytoczone powyżej normowe założenie. 

Pozostałe parametry czasowe lokalne CL, tj. czasy tik, tim (czasy, po których naliczane 
zostają odpowiednio k-ty okresowy koszt operacyjny lub m-ta okresowa korzyść), będą 
wynikać z przyjętego scenariusza cyklu życia i-tego budynku lub i-tego rozwiązania 
alternatywnego budynku, w którym to scenariuszu zostaną zaplanowane m.in. terminy 
wykonania cząstkowych oraz generalnych remontów budynku (na etapie jego użytkowania  
i utrzymania) lub terminy sprzedaży powierzchni mieszkalnych, usługowych, itp., które 
składają się na powierzchnię użytkową i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego 
budynku, a które przewidywane są na początkowe lata eksploatacji budynku. 

Co się tyczy danych finansowych FK i FP (odpowiednio koszty i przychody), to dane te 
będą odpowiadać podziałom kosztów i przychodów w cyklu życia budynków, które zostały 
przedstawione odpowiednio w tabeli 3.1. oraz tabeli 3.2. w podrozdziale 3.2 dysertacji.  
W przykładzie obliczeniowym (podrozdział 6.1), zarówno poszczególne koszty, jak również 
przychody będą korespondować z poziomem cen rynkowych osiąganych w Polsce w latach 
2017 – 2018. 

W tym miejscu na dodatkowe wyjaśnienie zasługują również pojęcia dyskontowania oraz 
stopy dyskonta r, która jest jedną z bardziej istotnych danych wejściowych. Dyskontowaniem 
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nazywany jest proces obliczania wartości bieżącej danej kwoty pieniężnej (obejmującej 
zarówno wydatki, jak również wpływy) w oparciu o jej wartość określoną w czasie przyszłym 
[25]. Do obliczenia wartości bieżącej kwoty pieniężnej niezbędne jest przyjęcie wskaźnika 
procentowego stopy dyskonta, którą można określić na wiele sposobów. Ważne jest, że stopa 
dyskonta powinna odzwierciedlać realny zysk, jaki jest możliwy do osiągnięcia poprzez 
inwestycję kapitału, włącznie z uwzględnieniem stopy inflacji oraz ryzyka inwestycyjnego  
w branży (np. w budownictwie) [66, 119].   

Jak podają źródła [25, 58, 75, 98], stopa dyskonta może stanowić np. wartość określoną 
jako sumę wielkości stóp procentowych przewidywanych dla długoterminowych obligacji 
Skarbu Państwa oraz wskaźnika inflacji. Przy tym sposobie wyliczania stopy dyskonta, ryzyko 
inwestycyjne w branży nie jest ujmowane w ogóle lub jest ono określone na poziomie średnim. 
Jeśli stopa dyskonta miałaby zostać określona dodatkowo z uwzględnieniem poziomu ryzyka 
w branży, to wskaźnik stopy dyskonta w tym przypadku zostałby złożony (zsumowany)  
z wartości stopy dyskonta nieuwzględniającej ryzyka inwestycyjnego oraz stopy ryzyka 
inwestycyjnego w branży. Stopy dyskonta mogą być obliczane ponadto w oparciu o stopę 
bazową publikowaną przez Komisję Europejską, która stanowi podstawę do wyliczenia stopy 
referencyjnej [25] lub określane poprzez zależność między wartościami stopy nominalnej Rnom, 
a realnej r. Zależność pomiędzy tymi wielkościami przedstawia następująca formuła Fishera 
[98]: 

 = − 1 (5.41) 
gdzie: r – stopa dyskonta realna, Rnom – stopa dyskonta nominalna, i – stopa inflacji. 

Dla potrzeb budowanego modułu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, wartość stopy dyskonta r, przy 
uwzględnieniu oddziaływania ryzyka inwestycyjnego w budownictwie, będzie przyjmowana 
na poziomie wyjściowym wynoszącym od 6 do 10%, tak jak w publikacjach opracowanych 
przez polskich autorów [25, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 126]. Zatem w scenariuszu referencyjnym 
cyklu życia budynku, który scharakteryzowano w podrozdziale 5.5.1, jedynym (branym pod 
uwagę) ryzykiem, będzie ryzyko inwestycyjne w budownictwie, które uwzględniane jest we 
wskaźniku procentowym stopy dyskonta. Należy dodać przy tym, że ryzyko te nie wchodziło 
w zakres badań własnych autora pracy nad wpływem ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia 
obiektów budowlanych, które zostały omówione w podrozdziale 4.2 pracy doktorskiej. 
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Do parametryzacji wszelkich danych wejściowych do modułu szacowania całości 
kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko 
zostaną użyte wypukłe i normalne liczby rozmyte, przy czym rozróżnione zostaną następujące 
dwa przypadki, że: 

 jeśli parametr związany ze stopą dyskonta, czasem, kosztem lub przychodem nie będzie 
obarczony wpływem oddziałującego ryzyka, parametr ten będzie modelowany jako 
wielkość pewna w postaci liczby rozmytej o singletonowej funkcji przynależności ze 
stopniem przynależności wynoszącym 1,0 wyłącznie dla jednej określonej wartości 
argumentu x (rysunek 5.38.a), 

 jeśli któryś z wymienionych powyżej parametrów będzie uwzględniał wpływ ryzyka, to 
przyjmie on postać wielkości modelowanej jako liczba rozmyta, albo o kształcie funkcji 
przynależności jak na rysunku 5.38.b (dla stopy dyskonta r), albo jak na rysunku 5.38.c  
i 5.38.d (dla parametrów czasowych CG i CL oraz finansowych FG i FL), 

przy czym funkcje przynależności pokazane na rysunku 5.38. są funkcjami o wykresach 
odcinkowo liniowych i stanowią zestaw podstawowy funkcji przynależności do modelowania 
danych wejściowych w module szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającym 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. 

 
Rys. 5.38. Funkcje przynależności liczb rozmytych dla parametrów wejściowych – zestaw podstawowy;  

źródło: opracowanie własne 
Zestawy alternatywne dla wspomnianych powyżej funkcji o wykresach odcinkowo 

liniowych stanowić będą (tożsamo jak w module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynków), zestawy: 

 alternatywny I, w skład którego wchodzą funkcje złożone (odcinkowo kwadratowe), 
 alternatywny II, utworzony przez funkcje harmoniczne,   
 alternatywny III, zbudowany z najbardziej złożonych funkcji przynależności,  

tj. symetrycznych i niesymetrycznych funkcji Gaussa. 
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Na rysunkach od 5.39. do 5.41. przedstawiono komplety funkcji przynależności liczb 
rozmytych dla parametrów wejściowych w module szacowania całości kosztów życia 
budynków umożliwiającym kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, które odpowiadają 
wymienionym powyżej zestawom alternatywnym.  

 
Rys. 5.39. Funkcje przynależności liczb rozmytych dla parametrów wejściowych – zestaw alternatywny I;  

źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.40. Funkcje przynależności liczb rozmytych dla parametrów wejściowych – zestaw alternatywny II;  

źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 5.41. Funkcje przynależności liczb rozmytych dla parametrów wejściowych – zestaw alternatywny III;  

źródło: opracowanie własne 

5.5.4. Algorytm obliczeniowy modułu 
Algorytm obliczeniowy modułu szacowania całości kosztów życia budynków 

umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko odpowiada strukturze 
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przedstawionej na rysunku 5.36. i omówionej w podrozdziale 5.5.1. Moduł szacowania całości 
kosztów życia budynków umożliwi przeprowadzenie ekonomicznej analizy cyklu życia 
(LCCA) w kontekście możliwości porównania budynków lub jego alternatywnych rozwiązań  
z uwagi na:  

 koszty cyklu życia budynku (LCC) w przypadku, gdy inwestor nie będzie mógł notować 
korzyści (przychodów) w trakcie jego cyklu życia, 

 ekwiwalent rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC) w przypadku, gdy długości 
trwania faz eksploatacji porównywanych budynków będą różne, 

 całość kosztów życia budynku (WLC) w przypadku, gdy oprócz poniesionych kosztów  
w fazach cyklu życia budynku, inwestor będzie mógł odnotować również korzyści 
(przychody), 

 dodatek kosztowy za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC), który będzie można wyrazić 
w jednostkach walutowych. 
Aby możliwe było oszacowanie wielkości kosztów cyklu życia i-tego budynku lub i-tego 

rozwiązania alternatywnego budynku (LCCi), ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia 
(LCEACi), całości kosztów życia (WLCi) lub dodatku kosztowego za ryzyko (ΔRLCC,i), 
niezbędne jest wyznaczenie wartości współczynników dyskontujących, dzięki którym możliwe 
będzie odniesienie wartości przyszłych kosztów, przychodów lub dodatku kosztowego za 
ryzyko w cyklu życia budynku do wartości obecnej, tj. do momentu, w którym wykonywana 
powinna być analiza LCCA. Wartości tych współczynników wyliczyć można z następujących 
wzorów:  

 dla kosztów i przychodów operacyjnych naliczanych w ujęciu rocznym, 
 , = , = ̅ ∙ 1 − (1 + ̅)  (5.42) 

 dla kosztów operacyjnych naliczanych okresowo po k-tym czasie , 
 , = ( ̅)

( ̅)  (5.43) 
 dla przychodów operacyjnych naliczanych okresowo po m-tym czasie , 

 , = ( ̅)
( ̅)  (5.44) 

 dla kosztów i przychodów związanych z wycofaniem budynku po czasie jego 
eksploatacji, czyli po upływie ESLBi, 
 , = , = (1 + ̅)  (5.45) 
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W celu wyznaczenia rozmytej wartości bieżącej netto dla kosztów cyklu życia  lub całości 
kosztów życia  i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku, należy 
skorzystać z następujących równań: 

 dla wartości rozmytej kosztów cyklu życia = , 
= , + , ∙ ∑ ,, + ∑ , ∙, , + , ∙ ,   

  (5.46) 
 dla wartości rozmytej przychodów osiągniętych w cyklu życia , 

 = , ∙ ∑ ,, + ∑ , ∙, , + , ∙ ,   
  (5.47) 

 dla wartości rozmytej całości kosztów życia = , 
 = −  (5.48) 

W przypadku porównania i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku, 
których cykle życia (okresy eksploatacji) są różne, należy obliczyć po pierwsze wartości 
współczynnika rocznego dyskonta , a następnie wartości ekwiwalentne rocznych kosztów 
cyklu życia . Służą do tego następujące zależności: 

 dla wartości rozmytej współczynnika rocznego dyskonta, 
 = ̅ ∙( ̅)

( ̅)  (5.49) 
 dla wartości rozmytej ekwiwalentu rocznych kosztów , 

 = ∙   (5.50) 
W celu wyznaczenia rozmytej wielkości dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia i-tego 
budynku lub i-tego jego rozwiązania alternatywnego (ΔRLCC), należy obliczyć: 

 wartość rozmytą kosztów cyklu życia =  dla wartości pewnych 
(nieobarczonych wpływem ryzyka) przy wykorzystaniu formuły (5.46), 

 wartość różnicy pomiędzy wielkościami kosztów cyklu życia budynku , a , 
 ∆ , = −  (5.51) 

przy czym oznaczenia przywołane w formułach od (5.42) do (5.51) odpowiadają oznaczeniom 
zamieszczonym w wykazie najważniejszych oznaczeń na początku dysertacji. 
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Ostatecznie proces szacowania kosztów cyklu życia (LCCi), ekwiwalentu rocznych 
kosztów cyklu życia (LCEACi), całości kosztów życia (WLCi) lub dodatku kosztowego za 
ryzyko (ΔRLCC,i) dla i-tego budynku lub i-tego rozwiązania alternatywnego budynku, 
podzielony został na następujące etapy (opis zgodny ze strukturą prezentowaną na rysunku 
5.36.):  

1) Określenie zmiennych wejściowych o charakterze globalnym przy pomocy liczb 
rozmytych – dotyczy czasu trwania cyklu życia budynku = , stopy dyskonta , 

2) Określenie zmiennych wejściowych o charakterze lokalnym przy pomocy liczb 
rozmytych – dotyczy czasów naliczania okresowych kosztów i przychodów , , 

3) Określenie przy pomocy liczb rozmytych zmiennych wejściowych związanych  
z kosztami ponoszonymi w cyklu życia budynku , , , , ,  i , , które 
powinny w swojej strukturze uwzględniać również koszty środowiskowe , 

4) Określenie przy pomocy liczb rozmytych zmiennych wejściowych związanych  
z przychodami w cyklu życia budynku , , , , , *, 

5) Dekompozycja zbiorów rozmytych wyrażających liczby rozmyte na α-przekroje, gdzie  
α  [0; 0,1; …; 1,0], 

6) Wyznaczenie wartości współczynników dyskontujących wartości kosztów , , 
, , ,  przy pomocy wzorów (5.42), (5.43), (5.45) dla elementów x  

w każdym przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0], 
7) Wyznaczenie wartości współczynników dyskontujących wartości przychodów , , 

, , ,  przy pomocy wzorów (5.42), (5.44), (5.45) dla elementów x  
w każdym przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0]*, 

8) Obliczenie zdyskontowanych wartości składników kosztów oraz ich zsumowanie do 
wartości rozmytej  w oparciu o wzór (5.46) na  dla elementów x w każdym 
przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0], 

9) Obliczenie zdyskontowanych wartości składników przychodów oraz ich zsumowanie do 
wartości rozmytej   w oparciu o wzór (5.47) dla elementów x w każdym przekroju  
α  [0; 0,1; …; 1,0]*, 

10) Obliczenie różnicy pomiędzy wartościami , a , tj. rozmytej wartości całości 
kosztów cyklu życia  w oparciu o wzór (5.48) na  dla elementów x  
w każdym przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0]*, 

11) Defuzyfikacja wartości rozmytej  do wartości ostrej , 
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12) Defuzyfikacja wartości rozmytej  do wartości ostrej *, 
13) Wyznaczenie wartości współczynnika rocznego dyskonta  przy pomocy wzoru 

(5.49) dla elementów x w każdym przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0]**, 
14) Obliczenie wartości rozmytej ekwiwalentu rocznych kosztów  w oparciu o wzór 

(5.50) dla elementów x w każdym przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0]**, 
15) Defuzyfikacja wartości rozmytej  do wartości ostrej **, 
16) Obliczenie zdyskontowanych wartości składników kosztów modelowanych dla 

wartości pewnych (nieobarczonych wpływem ryzyka) oraz ich zsumowanie do wartości 
rozmytej  w oparciu o wzór (5.46) na  dla elementów x w każdym 
przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0]***, 

17) Obliczenie wartości różnicy pomiędzy wartościami , a  z punktów 8 i 16, 
tj. rozmytej wartości dodatku kosztowego za zidentyfikowane i ocenione ryzyko ∆ ,  
dla elementów x w każdym przekroju α  [0; 0,1; …; 1,0]***, 

18) Defuzyfikacja wartości rozmytej ∆ ,  do wartości ostrej ∆ , ***, 
19) Powtórzenie kroków obliczeniowych od 1 do 18 dla pozostałych i-tych budynków lub 

i-tych rozwiązań alternatywnych budynku, 
20) Uszeregowanie (ranking) i-tych budynków lub i-tych rozwiązań alternatywnych 

budynku z uwagi na kryterium kosztów cyklu życia , całości kosztów życia budynku 
, ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia budynku  lub dodatku 

kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku ∆ , . 
gdzie: * oznacza konieczność wykonania obliczeń w przypadku zidentyfikowania przychodów w cyklu życia 

budynku, ** oznacza konieczność wykonania obliczeń w przypadku, gdy cykle życia (okresy eksploatacji) 
dla alternatywnych rozwiązań budynku są różne, *** oznacza konieczność wykonania obliczeń  
w przypadku, gdy należy oszacować wielkość dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku. 
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6. ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE I WERYFIKACJA MODELU 
Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczeniowy ukazujący pełną możliwość 

praktycznego zastosowania modelu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko oraz wyniki badań 
weryfikacyjnych.  

Przykład obliczeniowy dotyczy porównania trzech alternatywnych rozwiązań budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, które wynikają z konieczności uwzględnienia wpływu 
oddziaływania zidentyfikowanych czynników ryzyka w jego cyklu życia. Dla inwestora 
(spółdzielni mieszkaniowej) wykonano ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) przy 
uwzględnieniu wszystkich kryteriów porównawczych objętych działaniem modelu,  
tj. kryterium kosztów cyklu życia budynku (LCC), ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia 
budynku (LCEAC), całości kosztów życia budynku (WLC) oraz dodatku kosztowego za ryzyko 
w cyklu życia budynku (ΔRLCC). 

Przykład praktycznego zastosowania modelu szacowania całości kosztów życia 
budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko stanowi 
jednocześnie pierwszy etap badań weryfikacyjnych. Jest to etap tzw. weryfikacji operacyjnej 
dla obu modułów składających się na opracowany model, polegający na sprawdzeniu 
poprawności ich działania w sytuacji rzeczywistej. Proces weryfikacyjny uzupełniają ponadto: 

 weryfikacja logiczna bazy reguł bloku inferencyjnego modułu rozmytej oceny ryzyka  
w cyklu życia budynków, 

 badanie wrażliwości modułów rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz 
szacowania całości kosztów życia budynków na ewentualność zmiany parametrów 
mogących wpływać na wyniki obliczeń, 

 weryfikacja wyników deterministyczną metodą wartości bieżącej netto w cyklu życia 
(LCNPV), 

 badanie wpływu zmiany wartości danych wejściowych czasowych i finansowych na 
wyniki obliczeń. 
Wyniki badań weryfikacyjnych przedstawiono w kolejnych podrozdziałach, przy czym 

komplet danych liczbowych oraz rysunki przedstawiające powierzchnie rozwiązań dla 
kombinacji parametrów składających się na moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynków lub wynikowe funkcje przynależności dla kryteriów porównawczych uzyskanych 
podczas ekonomicznej analizy cyklu życia (LCCA) dla wszystkich scenariuszy alternatywnych 
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rozwiązań przykładowego budynku, zamieszczone zostały w załącznikach na końcu rozprawy 
doktorskiej. 

6.1. Weryfikacja operacyjna (przykład praktyczny) 
Działanie modelu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 

kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko przedstawiono na przykładzie 
czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wydzieloną powierzchnią 
gospodarczą i usługową. Inwestor (spółdzielnia mieszkaniowa budownictwa wielorodzinnego) 
dysponuje koncepcją architektoniczno-budowlaną budynku, który ma być przedmiotem 
przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji i eksploatacji budynku aż do czasu 
jego wycofania. Budowlaną działkę inwestycyjną o powierzchni wynoszącej ok. 2425 m2 
zlokalizowano w Krakowie – Podgórze Duchackie (Dzielnica XI). 

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
Program użytkowy zakłada wydzielenie w budynku 56 lokali mieszkalnych, które 

przewidziano dla 192 mieszkańców oraz 3 lokali usługowych. W podziemiu budynku 
zaplanowano ponadto pomieszczenia gospodarcze, tj. pomieszczenia na wózki i rowery, 
suszarnie, piwnice lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.   

W rozwiązaniu koncepcyjnym założono realizację budynku posadowionego 
bezpośrednio w III kategorii gruntu na monolitycznych ławach i stopach fundamentowych 
żelbetowych na podkładzie z chudego betonu. Ściany podziemia zaproponowano w technologii 
murowanej z bloczków betonowych o grubości 38 cm (ściany zewnętrzne) i 25 cm (ściany 
wewnętrzne). Stropy podziemia przewidziano z prefabrykowanych płyt stropowych 
kanałowych o grubości 24 cm, a podesty i biegi schodowe w technologii żelbetowej 
monolitycznej. Z uwagi na brak zagrożenia oddziaływaniem wody gruntowej, przyjęto 
założenie o wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych typu średniego z papy asfaltowej na 
lepiku oraz izolacji powłokowych z mas bitumicznych. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne 
kondygnacji nadziemnych przewidziano jako dwuwarstwowe o grubości 37 cm z warstwą 
nośną z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 25 cm, ocieplonych styropianem  
o grubości 12 cm metodą lekką-mokrą. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne zaproponowano 
również z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 25 cm. Stropy kondygnacji nadziemnych 
przyjęto jako prefabrykowane z płyt kanałowych o grubości 24 cm, klatki schodowe 
prefabrykowane z zastosowaniem elementów typowych, a płyty balkonowe jako żelbetowe 
wsporniki wykonane w technologii monolitycznej. Założono wykonanie stropodachu 
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wentylowanego, dwuspadowego z odwodnieniem na zewnątrz z płyt korytkowych. Na 
elewacje części nadziemnej budynku założono wyprawy z gładzonych tynków szlachetnych  
z elementami w strefie cokołowej wykonanymi z płytek i cegły klinkierowej. Założono 
wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, 
zapewniające zaopatrzenie mieszkań w ciepło oraz instalacje i urządzenia elektro-energetyczne 
(w tym instalacja odgromowa), a także podstawowe teletechniczne i techniki informatycznej 
(włącznie z instalacją domofonową, telefoniczną i RTV). 

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku są następujące: 
 powierzchnia zabudowy:    776,00 m2 
 powierzchnia netto:     2 996,83 m2 
 powierzchnia użytkowa mieszkań:   2 058,30 m2 
 powierzchnia użytkowa części usługowej:  185,00 m2 
 powierzchnia użytkowa części gospodarczej:  422,00 m2 
 kubatura brutto:      10 108,00 m3 
 liczba kondygnacji nadziemnych:   4 
 liczba kondygnacji podziemnych:   1 (całkowite podpiwniczenie) 

OCENA CZYNNIKÓW RYZYKA ZIDENTYFIKOWANYCH W CYKLU ŻYCIA BUDYNKU 
Charakteryzując budynek wspomniano, że w rozwiązaniu koncepcyjnym założono 

bezpośredni sposób jego posadowienia w III kategorii gruntu na monolitycznych, żelbetowych 
ławach i stopach fundamentowych. Takie rozwiązanie przyjęte zostało w koncepcji 
architektoniczno-budowlanej mimo, że pod częścią budynku występuje grunt nienośny (nasyp 
z humusu, gruzu i piasku). Grunt ten wymaga wymiany, co zostało przewidziane w zbiorczym 
zestawieniu kosztów (ZZK), przedstawionym inwestorowi.  

Założenie posadowienia przedmiotowego budynku na monolitycznych, żelbetowych 
ławach i stopach fundamentowych, rozpoznane zostało jako potencjalny czynnik ryzyka – 
błędy w projektach (czynnik ryzyka nr 1 na liście sprawdzeń – charakter technologiczny). 
Czynnik ten został oznaczony jako czynnik ryzyka Z1. W opisie elewacji części nadziemnej 
budynku wspomniano z kolei o przyjęciu założenia projektowego o wykonaniu wyprawy  
z gładzonych tynków szlachetnych. Zaproponowany na wyprawę tynkarską materiał 
budowlany cechuje się jednak zawartością związków organicznych. Związki te mogą 
powodować skażenie mikrobiologiczne elewacji. Założenie projektowe o wykonaniu wyprawy 
elewacyjnej z tynków szlachetnych zawierających związki organiczne wskazano również jako 
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potencjalny czynnik ryzyka – błędnie przyjmowane założenia rozwiązań konstrukcyjno-
materiałowych (czynnik ryzyka nr 5 na liście sprawdzeń – charakter technologiczny). Czynnik 
ten został oznaczony jako czynnik ryzyka Z2. 

Do oceny wpływu zidentyfikowanych czynników ryzyka na wielkość odpowiadających 
im składników kosztów cyklu życia budynku wykorzystano komputerową implementację 
modułu rozmytej oceny w cyklu życia budynków “ROR – FLD in Matlab R2011a”, którą 
opisano w podrozdziale 5.4.4 niniejszej dysertacji. Dane wejściowe do modelu wnioskowania 
rozmytego o ryzyku zostały przyjęte jak w tabeli 6.1. W przypadku prawdopodobieństwa 
wystąpienia i-tego czynnika ryzyka P(Zi), dla obu zidentyfikowanych czynników ryzyka Z1  
i Z2, poproszono trzech ekspertów związanych z projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji 
budynków i innych konstrukcji zwykłych, o przyporządkowanie im jednego z terminów 
lingwistycznych: bardzo wysokie, dość wysokie, średnie, dość niskie lub bardzo niskie. 
Wielkość skutku wystąpienia i-tego czynnika ryzyka S(Zi) przyjęto zgodnie z wynikami badań 
własnych nad wpływem ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków, tj. według  
tabeli 4.5. W tabeli 6.1. podano również wartości ostre dla zmiennej wyjściowej UWR(Zi) oraz 
odpowiadające im nazwy konkluzji wynikowych. 

Tabela 6.1. Wyniki oceny czynników ryzyka z wykorzystaniem  
modułu rozmytej oceny w cyklu życia budynków; źródło: opracowanie własne 

CZYNNIK 
RYZYKA 

P(Zi) S(Zi) UWR(Zi) 
OCENY CZĄSTKOWE OCENA 

ŚREDNIA 
OCENA 

ŚREDNIA 
WARTOŚĆ 

WYNIKOWA 
KONKLUZJA 
WYNIKOWA EKSPERT 1 EKSPERT 2 EKSPERT 3 

Z1 Bw – 1,00 Dw – 0,70 Bw – 1,00 0,90 4,19 0,8312 Zdecydowanie tak 
Z2 Śr – 0,50 Śr – 0,50 Śr – 0,50 0,50 4,53 0,6666 Raczej tak 

Legenda: Bw – bardzo wysokie, Dw – dość wysokie, Śr – średnie. 
Jak wynika z przeprowadzonej oceny czynników ryzyka Z1 i Z2, istnieje konieczność 

uwzględnienia ich wpływu na wielkość odpowiadających im składników kosztów cyklu życia 
budynku (odpowiednio konkluzje wynikowe: „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Wpływ ten 
zostanie przełożony bezpośrednio na dane finansowe w poszczególnych scenariuszach cyklu 
życia rozwiązań alternatywnych przedmiotowego budynku, w których zaplanowano m.in. 
sposoby reakcji na zidentyfikowane i ocenione czynniki ryzyka z wykorzystaniem modułu 
rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków. 

DEFINICJA SCENARIUSZY CYKLU ŻYCIA DLA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH BUDYNKU 
Kolejnym etapem (po przeprowadzeniu oceny wpływu zidentyfikowanych czynników 

ryzyka na wielkość odpowiadających im składników kosztów cyklu życia budynku) jest 
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definicja scenariuszy cyklu życia dla wszystkich rozwiązań alternatywnych przedmiotowego 
budynku z uwzględnieniem konieczności: 

 reakcji na zidentyfikowane i ocenione czynniki ryzyka Z1 i Z2, 
 przyjęcia strategii zarządzania budynkiem w fazie jego eksploatacji z uwagi na typy 

utrzymania zgodnie z założeniami normy ISO 15686-5:2008 [140]. 
W scenariuszu referencyjnym (i = 0, alternatywa zerowa) przyjęto brak odpowiedzi na 

zidentyfikowane ryzyko w cyklu życia budynku. Dopuszczono zatem realizację posadowienia 
budynku na żelbetowych, monolitycznych ławach i stopach fundamentowych, również  
w obszarze, na którym ma być dokonana wymiana gruntu. Ponadto założono typ utrzymania 
budynku polegający na prewencyjnym zapobieganiu pogarszania się stanu konstrukcji 
(preventive maintenance według normy ISO 15686-5:2008 [140]), przy przeciętnym angażu 
środków finansowych na bieżące utrzymanie i remonty okresowe budynku w fazie jego 
eksploatacji. Przyjęto również, że cykl życia budynku zakończy jego wyburzenie wraz  
z odsprzedażą działki budowlanej, na której został posadowiony (typ zakończenia cyklu życia 
budynku: „od kołyski po grób”). 

W scenariuszu i = 1 przyjęto odpowiedź na ryzyko zidentyfikowane w cyklu życia 
budynku w postaci jego absorpcji w kosztach początkowych (Cin,1). W kosztach tych 
przewidziano dodatkowe nakłady finansowe na realizację posadowienia bezpośredniego na 
żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej (absorpcja ryzyka wynikającego z czynnika 
Z1) oraz zmianę materiału budowlanego na wyprawę tynkarską, która będzie odporna na 
skażenia mikrobiologiczne (absorpcja ryzyka wynikającego z czynnika Z2). Założono ten sam 
typ utrzymania budynku jak w przypadku alternatywy zerowej, czyli prewencyjne zapobieganie 
pogarszania się stanu konstrukcji. W przypadku przychodów, które inwestor może zanotować 
w cyklu życia budynku, przyjęto, że całkowita sprzedaż powierzchni mieszkalnej nastąpi  
w pierwszych pięciu latach eksploatacji budynku, a przychodami o charakterze rocznym będą 
wpływy uzyskane z tytułu czynszów za powierzchnię mieszkalną oraz za wynajem powierzchni 
usługowej. W kwestii wycofania budynku, przyjęto analogiczne założenia jak w przypadku 
alternatywy zerowej. 

W scenariuszu i = 2 podzielono odpowiedź na ryzyko zidentyfikowane w cyklu życia 
budynku w następujący sposób. Dla czynnika ryzyka Z1 przyjęto absorpcję ryzyka w kosztach 
początkowych (Cin,2) poprzez zwiększenie nakładów finansowych na realizację posadowienia 
bezpośredniego na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej (tożsamo jak  
w scenariuszu i = 1). Dla czynnika ryzyka Z2 zaproponowano jego transfer do fazy eksploatacji 
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budynku. Przyjęto założenie o wykonaniu remontu generalnego wyprawy tynkarskiej w 30 
roku eksploatacji, co uwzględniono w okresowym koszcie eksploatacyjnym (CopNA,230).  
W przypadku tego scenariusza cyklu życia budynku przyjęto typ utrzymania budynku 
zorientowany na naprawy (corrective maintenance według normy ISO 15686-5:2008 [140]), 
przy zwiększonym angażu środków finansowych na bieżące utrzymanie i remonty okresowe 
budynku w fazie jego eksploatacji. W kwestii przychodów w cyklu życia budynku oraz jego 
wycofania, przyjęto tożsame założenia jak w przypadku alternatywy zerowej. 

W scenariuszu i = 3 zaproponowano odpowiedź na ryzyko zidentyfikowane w cyklu życia 
budynku w postaci jego całkowitego transferu do fazy eksploatacji. Dla czynników ryzyka Z1  
i Z2 przyjęto założenie o wykonaniu (odpowiednio) wzmocnienia fundamentów w obszarze 
wymiany gruntu nienośnego oraz remontu generalnego wyprawy tynkarskiej w 40 roku 
eksploatacji. Założenie to uwzględnione zostało w okresowym koszcie eksploatacyjnym 
(CopNA,340). W przypadku tego scenariusza cyklu życia budynku przyjęto typ utrzymania 
polegający na odroczeniu napraw do czasu uznania ich jako pilne, niezbędne do wykonania 
(deferred maintenance według normy ISO 15686-5:2008 [140]). Tym samym angaż środków 
finansowych na bieżące utrzymanie i remonty okresowe budynku w fazie jego eksploatacji 
został obniżony w stosunku do scenariusza referencyjnego, który zakłada prewencyjne 
zapobieganie pogarszaniu się stanu konstrukcji. W kwestii przychodów, przyjęto założenie  
o długoterminowym wynajmie powierzchni mieszkalnej (przy wskaźniku ciągłego wynajmu 
na poziomie 85%). Zaproponowano więc inwestorowi, że całkowita sprzedaż budynku  
z działką, na której został posadowiony, nastąpi dopiero w fazie jego wycofania  
(typ zakończenia cyklu życia budynku: „od kołyski do kołyski”). 

W etapie kończącym definicję scenariuszy cyklu życia budynku wraz z przyjęciem 
strategii zarządzania i typów jego utrzymania, ustalono również ranking preferencji inwestora. 
Inwestor uznał, że najmniej interesującym go scenariuszem cyklu życia jest wariant trzeci  
(i = 3), który zakłada wynajem długoterminowy powierzchni mieszkalnej. Zgodnie  
z preferencjami inwestora, za kryterium krytyczne do ekonomicznej analizy cyklu życia 
(LCCA) zostało przyjęte kryterium kosztów cyklu życia budynku (LCC). Za kryteria mniej 
ważne, inwestor wskazał kolejno: kryterium ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia 
(LCEAC), kryterium całości kosztów życia (WLC) oraz kryterium dodatku kosztowego za 
ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC). 
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DANE CZASOWE I FINANSOWE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 
Po konsultacji z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny czynników ryzyka Z1 i Z2, 

przyjęto, że dla wszystkich scenariuszy cyklu życia budynku ( od i = 0 do i = 3), długość czasu 
trwania cyklu życia rozwiązań alternatywnych budynku (Ti – parametr czasowy CG) będzie 
wyliczona przy pomocy metody współczynników w oparciu o wzorcowy okres użytkowania 
(RSL) jak dla czwartej kategorii projektowego okresu użytkowania budynków według normy 
PN-EN 1990:2002 [141]. Wszystkim czynnikom wpływającym na trwałość budynku (czynniki 
od A do G – wymienione w podrozdziale 2.4.2) przyporządkowano wpływ na poziomie 
neutralnym (wartość wpływu czynników od fA do fG = 1,0). Tym samym dla wymienionych 
tutaj scenariuszy cyklu życia, przyjęto do analizy LCCA szacowany okres użytkowania 
budynku (ESLBi) wynoszący 50 lat. Dla scenariusza i = 2 przyjęto z kolei, że poziom 
utrzymania budynku według strategii zarządzania, w której typ utrzymania zorientowany jest 
na naprawy, może wpłynąć korzystnie na wzorcowy okres użytkowania budynku (RSL). Na tej 
podstawie uznano wartość wpływu dla czynnika fG jako równą 1,2. Wyliczono, że ESLB2 dla 
scenariusza i = 2 będzie wynosić 60 lat. 

Dla wszystkich i-tych scenariuszy cyklu życia budynku ustalono wielkości pozostałych 
danych: 

 czasowych CL (o charakterze lokalnym), czyli czasów tik, tim, po których naliczane zostają 
odpowiednio k-ty okresowy koszt operacyjny lub m-ta okresowa korzyść (przychód), 

 finansowych FG (o charakterze globalnym), w postaci stopy dyskonta r, 
 finansowych FK, czyli rozumianych jako koszty mogące zaistnieć w cyklu życia 

budynku, wśród których wyróżnia się koszty o charakterze rocznym (roczne koszty 
operacyjne CopA,ij) oraz okresowym (kolejno koszty początkowe Cin,i, okresowe koszty 
operacyjne CopNA,ik i koszty wycofania Cwd,i), 

 finansowych FP, czyli rozumianych jako przychody mogące zaistnieć w cyklu życia 
budynku, tj. przychody o charakterze rocznym (roczne przychody IopA,il) oraz okresowym 
(kolejno okresowe przychody uzyskiwane w fazie eksploatacji budynku IopNA,im  
i przychody osiągnięte w fazie wycofania Iwd,i). 

Tabela 6.2. przedstawia wartości parametrów przyjętych do analizy LCCA dla każdego 
zdefiniowanego scenariusza cyklu życia rozwiązania alternatywnego budynku. 
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Tabela 6.2. Dane przyjęte do analizy LCCA; źródło: opracowanie własne 
PARAMETRY SCENARIUSZ i = 0 SCENARIUSZ i = 1 SCENARIUSZ i = 2 SCENARIUSZ i = 3 

Długość cyklu życia  
=  50 lat 50 lat 

nie więcej niż 60 lat 
(f.p. klasy ,  

rys. 6.1.c) 
50 lat 

Stopa dyskonta  
około 8 %  

(trójkątna f.p.,  
rys. 6.1.b) 

około 8 %  
(trójkątna f.p.,  

rys. 6.1.b) 
około 8 %  

(trójkątna f.p.,  
rys. 6.1.b) 

około 8 %  
(trójkątna f.p.,  

rys. 6.1.b) 
Koszty  

początkowe ,  7 206 100 zł 
nie więcej niż  
7 427 400 zł 
(f.p. klasy ,  

rys. 6.1.c) 

nie więcej niż  
7 333 700 zł  
(f.p. klasy ,  

rys. 6.1.c) 
7 206 100 zł 

Roczne koszty 
operacyjne ,  101 400 zł 101 400 zł 103 800 zł 99 000 zł 

Okresowe koszty 
operacyjne  

,   
po czasie  = … 

10 227 400 zł 227 400 zł 272 500 zł 182 300 zł 
20 227 400 zł 227 400 zł 272 500 zł 182 300 zł 

30 909 700 zł 909 700 zł 
nie więcej niż  
1 090 000 zł  
(f.p. klasy ,  

rys. 6.1.c) 
182 300 zł 

40 227 400 zł 227 400 zł 272 500 zł 
nie więcej niż  
1 270 300 zł  
(f.p. klasy ,  

rys. 6.1.c) 
50 nie dotyczy nie dotyczy 272 500 zł nie dotyczy 

Koszty wycofania ,  po =  521 400 zł 547 500 zł 547 500 zł 0 zł 
Roczne przychody   ,   

do i po czasie 
  = … (czynsze 

i wynajem) 

30 nie dotyczy 201 800 zł 208 600 zł nie dotyczy 
nie dotyczy 208 600 zł 215 400 zł nie dotyczy 

40 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1 037 400 zł 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1 070 100 zł 

Okresowe 
przychody 
operacyjne 

,   
po czasie  = …  

(sprzedaż 
mieszkań) 

1 nie dotyczy 8 000 300 zł 7 899 500 zł nie dotyczy 
2 nie dotyczy 2 461 600 zł 2 430 600 zł nie dotyczy 
3 nie dotyczy 1 230 800 zł 1 215 300 zł nie dotyczy 
4 nie dotyczy 492 300 zł 486 100 zł nie dotyczy 
5 nie dotyczy 123 000 zł 121 500 zł nie dotyczy 

Przychody ,  ze 
sprzedaży działki po 
czasie =  

nie dotyczy 1 940 000 zł 1 940 000 zł nie dotyczy 

Przychody ,   ze 
sprzedaży działki wraz 
z budynkiem po czasie 

=  
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10 297 000 zł 

Legenda: f.p. – funkcja przynależności. 
Do modelowania parametrów czasowych i finansowych, w przykładzie obliczeniowym 

wykorzystano singletonowe funkcje przynależności (rysunek 6.1.a), które zastosowano  
w przypadku parametrów nieobarczonych wpływem ryzyka. Wyjątek stanowią te parametry, 
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którym dopisano w komórkach tabeli informacje o zastosowanych trójkątnych funkcjach 
przynależności (rysunek 6.1.b) lub funkcjach klasy  (rysunek 6.1.b). Te funkcje odcinkowo 
liniowe zostały zastosowane w przypadku parametrów finansowych, na które przełożono 
wpływ ryzyka Z1 i Z2, a także w przypadku stopy dyskonta (w niej uwzględniono oddziaływanie 
ryzyka inwestycyjnego w budownictwie) i długości trwania cyklu życia dla scenariusza i = 2, 
dla którego czas ESLB2 = 60 lat został potraktowany jako wartość najbardziej korzystna dla 
tego parametru. 

 
Rys. 6.1. Funkcje przynależności liczb rozmytych dla parametrów wejściowych w przykładzie 

zastosowanie modułu szacowania całości kosztów życia budynku; źródło: opracowanie własne 

REZULTATY EKONOMICZNEJ OCENY CYKLU ŻYCIA BUDYNKU 
Ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) wykonano dla wszystkich trzech 

zdefiniowanych i-tych scenariuszy cyklu życia budynku. Z uwagi na to, że długości trwania 
cyklu życia Ti są różne oraz fakt, że w cyklu życia przykładowego budynku zidentyfikowano 
czynniki ryzyka, wyznaczono wielkości kosztowe dla wszystkich kryteriów porównawczych, 
tj. kolejno dla kryterium: 

 kosztów cyklu życia (LCC),  
 ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC),  
 całości kosztów życia budynku (WLC),  
 dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC). 

W celu wyostrzenia wartości wynikowych zastosowano metodę środka ciężkości  
(ang. centre of gravity). Tabela 6.3. przedstawia wartości wynikowe obliczone dla wszystkich 
scenariuszy cyklu życia przykładowego budynku (włącznie ze scenariuszem referencyjnym,  
i = 0) w wybranym przekroju α = 0,5. 
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Tabela 6.3. Wartości obliczone w przekroju α = 0,5; źródło: opracowanie własne 
OBLICZONE 
WARTOŚCI 

SCENARIUSZ i = 0 SCENARIUSZ i = 1 SCENARIUSZ i = 2 SCENARIUSZ i = 3 
0,5 (LB) 0,5 (PB) 0,5 (LB) 0,5 (PB) 0,5 (LB) 0,5 (PB) 0,5 (LB) 0,5 (PB) 

 8 537 063 8 932 250 8 758 714 9 043 786 8 741 816 9 097 858 8 455 023 8 808 895 
 n.d. n.d. 621 468 842 543 615 423 839 117 599 920 820 660 

 n.d. n.d. 13 009 803 13 946 036 12 951 959 13 911 227 11 376 563 14 625 725 
 n.d. n.d. 3 966 018 5 187 322 3 854 101 5 169 411 2 567 668 6 170 701 

∆ ,  n.d. n.d. -173 536 506 723 -190 434 560 795 -477 226 271 831 
Legenda: 

LB – lewy brzeg α-przekroju, PB – prawy brzeg α-przekroju, n.d. – nie dotyczy. 
Na rysunkach od 6.2. do 6.5. przedstawiono natomiast wynikowe funkcje przynależności, 

kolejno dla kryteriów: LCC, LCEAC, WLC oraz ΔRLCC. 

 
Rys. 6.2. Wynikowa funkcji przynależności dla kryterium LCC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 6.3. Wynikowa funkcji przynależności dla kryterium LCEAC; źródło: opracowanie własne 



137 
 

 
Rys. 6.4. Wynikowa funkcji przynależności dla kryterium WLC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 6.5. Wynikowa funkcji przynależności dla kryterium ΔRLCC; źródło: opracowanie własne 

DYSKUSJA WYNIKÓW 
Każdemu z kryteriów porównawczych uwzględnionych w ekonomicznej analizie cyklu 

życia (LCCA) można przyporządkować typ wartościowania (tzw. oznaczenie kryterium). 
Kryteria mogą zostać oznaczone jako stymulanty lub destymulanty. Stymulantą nazywane jest 
kryterium, którego wyższa wartość powoduje wyższą ocenę globalną danego wariantu 
rozwiązania. Destymulantą jest z kolei takie kryterium, którego wyższa wartość powoduje 
niższą ocenę globalną danego wariantu rozwiązania [131]. W module szacowania całości 
kosztów życia budynków uwzględniającym kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, 
charakter stymulanty ma kryterium całości kosztów życia budynku (WLC). Charakter 
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destymulanty mają natomiast pozostałe kryteria, tj. kryterium kosztów cyklu życia budynku 
(LCC), kryterium ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC) oraz 
kryterium dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC). 

Z przeprowadzonej analizy LCCA wynika, że: 
 najniższą wartość kryterium LCC generuje realizacja scenariusza i = 3 (LCC3 = 8 649 700 

zł), a najwyższą scenariusza i = 2 (LCC2 = 8 929 300 zł), 
 najniższą wartość LCEAC otrzymano dla scenariusza i = 3 (LCEAC3 = 716 900 zł),  

a najwyższą dla scenariusza i = 1 (LCEAC1 = 737 300 zł), 
 najwyższą wartość WLC zapewnia realizacja scenariusza i = 1  (WLC1 = 4 611 700 zł),  

a najniższą scenariusza i = 2  (WLC2 = 4 540 400 zł), 
 najniższą wartość ΔRLCC daje realizacja scenariusza i = 3 (ΔRLCC,3 = -107 900 zł),  

a najwyższą scenariusza i = 2 (ΔRLCC,2 = 171 700 zł). 
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że pod względem kryteriów LCC, 

LCEAC oraz ΔRLCC, najkorzystniejszym wariantem realizacji przedsięwzięcia budowlanego 
polegającego na realizacji i eksploatacji budynku wielorodzinnego mieszkalnego aż do czasu 
jego wycofania, jest scenariusz i = 3, który zapewnia najniższe koszty cyklu życia budynku, 
najniższą wartość ekwiwalentu jego rocznych kosztów cyklu życia oraz najniższą wartość 
dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku. Należy jednak podkreślić, że ten 
scenariusz cyklu życia budynku zakłada długoterminowy wynajem powierzchni mieszkalnej, 
co w rankingu preferencji inwestora było dla niego rozwiązaniem najmniej interesującym. 

Realizacja scenariusza i = 1 jest korzystna dla inwestora w przypadku kryterium całości 
kosztów życia budynku (WLC), gdyż różnica pomiędzy wielkością przychodów w cyklu życia 
tego wariantu budynku (ILC1), a wielkością kosztów cyklu jego życia (LCC1) jest największa. 
W przypadku pozostałych kryteriów porównawczych, scenariusz ten zajmował drugą pozycję 
(kryteria LCC i ΔRLCC) lub ostatnią (kryterium LCEAC). 

Scenariusz cyklu życia i = 2 zakłada eksploatację budynku przez okres nie dłuższy niż 60 
lat, czyli do 10 lat więcej w stosunku do pozostałych scenariuszy cyklu życia wariantów 
alternatywnych przedmiotowego budynku. Ponadto w tym scenariuszu przyjęto, że strategia 
zarządzania budynkiem w kontekście jego utrzymania będzie zorientowana na naprawy. Zatem 
koszty utrzymania bieżącego oraz remontów okresowych zaplanowano jako wyższe niż  
w scenariuszu referencyjnym. Dla scenariusza i = 2 otrzymano wyniki, zgodnie z którymi 
wielkość: 
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 LCC2 jest większa od LCC1 o 23 700 zł (ok. 0,27%) oraz większa od LCC3 o 279 600 zł 
(ok. 3,23%), 

 LCEAC2 jest mniejsza od LCEAC1 o 2 300 zł (ok. 0,31%) oraz większa od LCC3  
o 18 100 zł (ok. 2,52%), 

 WLC2 jest mniejsza od WLC1 o 71 300 zł (ok. 1,55%) oraz mniejsza od WLC3 o 3 400 zł 
(ok. 0,07%), 

 ΔRLCC,2 jest większa od ΔRLCC,1 o 23 900 zł (ok. 16,17%) oraz większa od ΔRLCC,3  
o 279 600 zł (ok. 162,84%). 
Na podstawie wyników uzyskanych dla scenariusza i = 2 można wnioskować, że 

realizacja tego scenariusza cyklu życia nie jest dla inwestora najgorszym rozwiązaniem. Co 
prawda inwestor ponosi najwyższe nakłady finansowe w postaci kosztów cyklu życia budynku 
(LCC), a dodatek kosztowy za ryzyko w jego cyklu życia (ΔRLCC) jest najwyższy spośród 
rozwiązań alternatywnych budynku poddanych analizie, to jednak długość trwania fazy 
eksploatacji w tym scenariuszu cyklu życia budynku jest wyższa od pozostałych rozwiązań 
alternatywnych nawet do 20%. Dlatego też wielkość całości kosztów życia (WLC) dla 
scenariusza i = 2 jest mniejsza od pozostałych przypadków zaledwie o ok. 1,55% i ok. 0,07% 
(odpowiednio dla scenariuszy i = 1 oraz i = 3). Ponadto wielkość ekwiwalentu rocznych 
kosztów cyklu życia (LCEAC) dla scenariusza i = 2 okazała się niższa niż w przypadku 
scenariusza i = 1 o ok. 0,31%. 

Interpretując natomiast wynikowe funkcje przynależności dla dodatku kosztowego za 
ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC), przedstawione na rysunku 6.5., można wyciągnąć 
następujący wniosek, że mogą zaistnieć w cyklu życia budynku okoliczności, które z uwagi na 
zaistniałe ryzyko nie obciążą inwestora dodatkowym kosztem (stratą – gdy ΔRLCC jest powyżej 
0), a wytworzą dla niego ponadplanowy zysk (korzyść – gdy ΔRLCC wynosi poniżej 0). 

6.2. Weryfikacja modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków 
6.2.1. Weryfikacja logiczna modułu 
Weryfikacja logiczna modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków polegała 

na ocenie poprawności kształtowania wynikowej powierzchni rozwiązań zmiennej wyjściowej 
UWR(Zi) wskutek procesów zachodzących w bloku inferencyjnym modułu. Sprawdzeniu 
poddano przede wszystkim spełnienie założenia sformułowanego przy projektowaniu bazy 
reguł, które opisano w podrozdziale 5.4.2. Zgodnie z tym założeniem, wielkość wpływu i-tego 
czynnika ryzyka na odpowiadający mu składnik kosztów cyklu życia budynku UWR(Zi), ma 
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rosnąć stopniowo wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa P(Zi) i/lub skutku S(Zi) jego 
wystąpienia. Na rysunkach od 6.6. do 6.9. przedstawiono cztery wybrane powierzchnie 
wynikowe uzyskane w bloku defuzyfikacji dla następujących kombinacji: 

 podstawowego zestawu funkcji przynależności (funkcje odcinkowo liniowe trójkątne 
oraz klas  i L) z regułami implikacji rozmytych minimum i maksimum Mamdaniego, 
przy wyostrzeniu metodą środka ciężkości – rysunek 6.6., 

 zestawu alternatywnego I (funkcje przynależności odcinkowo kwadratowe klas , S i Z) 
z regułami implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, przy wyostrzeniu metodą 
symetralnej powierzchni – rysunek 6.7., 

 zestawu alternatywnego II (funkcje harmoniczne) z regułami implikacji rozmytych 
iloczyn i suma Einsteina, przy wyostrzeniu metodą symetralnej powierzchni –  
rysunek 6.8., 

 zestawu alternatywnego III (funkcje Gaussa) z regułami implikacji rozmytych iloczyn  
i suma Hamachera, przy wyostrzeniu metodą środka ciężkości – rysunek 6.9. 

 
Rys. 6.6. Powierzchnia rozwiązań – podstawowy 

zestaw funkcji przynależności;  
źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 6.7. Powierzchnia rozwiązań – zestaw 
alternatywny I; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 6.8. Powierzchnia rozwiązań – zestaw 

alternatywny II; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. 6.9. Powierzchnia rozwiązań – zestaw 

alternatywny III; źródło: opracowanie własne 
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Należy zauważyć, że przedstawione powyżej cztery wybrane wykresy powierzchni 
wynikowych, jak również pozostałe 28 zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej rozprawy 
(łącznie po osiem kombinacji dla każdego z czterech zestawów funkcji przynależności – 
rysunki od Z1.1. do Z1.32.), różnią się od siebie ukształtowaniem powierzchni. Najbardziej 
łagodnym przebiegiem wykresu charakteryzuje się powierzchnia rozwiązań przedstawiona na 
rysunku 6.9. (kombinacja zestawu alternatywnego III funkcji przynależności z regułami 
implikacji rozmytych iloczyn i suma Hamachera, przy wyostrzeniu metodą środka ciężkości), 
a najmniej – powierzchnia rozwiązań z rysunku 6.6. (kombinacja podstawowego zestawu 
funkcji przynależności z regułami implikacji rozmytych minimum i maksimum Mamdaniego, 
przy wyostrzeniu metodą środka ciężkości). 

Pomimo tych różnic, każda z 32 uzyskanych powierzchni rozwiązań spełnia założenie 
sformułowane przy projektowaniu bazy reguł, zgodnie z którym wielkość wpływu i-tego 
czynnika ryzyka na odpowiadający mu składnik kosztów cyklu życia budynku UWR(Zi), ma 
rosnąć stopniowo wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa P(Zi) i/lub skutku S(Zi) jego 
wystąpienia. 

Weryfikacja logiczna modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków została 
zakończona wynikiem pozytywnym. 

6.2.2. Badanie wrażliwości modułu na ewentualność zmiany parametrów 
wpływających na wynik 

W module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, podstawowym zestawem 
funkcji przynależności są funkcje odcinkowo liniowe, tj. funkcje trójkątne oraz funkcje klas  
i L. Zasadniczy komplet reguł implikacji rozmytych stanowi natomiast minimum i maksimum 
Mamdaniego, a podstawową metodą wyostrzenia wyniku jest metoda środka ciężkości. Taką 
wersję modułu przyjęto w przykładach obliczeniowych przedstawionych w publikacjach autora 
dysertacji [83, 85]. 

W niniejszym podrozdziale zbadano w jakim stopniu rodzaj zastosowanego zestawu 
funkcji przynależności dla zmiennych wejściowych x1 i x2 (odpowiednio prawdopodobieństwo 
i skutek wystąpienia czynnika ryzyka) oraz wyjściowej y (zmienna oznaczającą konieczność 
uwzględnienia wpływu czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów 
cyklu życia budynku bądź jej brak), reguł implikacji rozmytych do procesu agregacji przesłanek 
oraz agregacji konkluzji wynikowych, a także metody wyostrzenia wartości wynikowej, 
wpływa na wartości zmiennej wyjściowej y*, uzyskane w drodze obliczeń. Założenia oraz 
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wyniki analizy wrażliwości modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, zostały 
przedstawione częściowo w publikacjach autora [87] oraz [114]. 

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY WRAŻLIWOŚCI MODUŁU 
Wartości zmiennej wejściowej x1 przyjęto w zakresie od 0 do 1 z przyrostem co 0,1,  

a wartości zmiennej wejściowej x2 – od 1 do 5 z przyrostem co 0,5. Komplet 99 kombinacji 
wartości zmiennych wejściowych poddano symulacji przy założeniu, że każdy z czterech 
zestawów funkcji przynależności zostanie włączony osobno we współpracę z: 

 jednym z czterech kompletów reguł implikacji rozmytych przedstawionych w tabeli 5.5. 
(podrozdział 5.4.2), tj. z wzorami na T-normę i S-normę: minimum i maksimum 
Mamdaniego, iloczyn i suma algebraiczna, iloczyn i suma Hamachera lub iloczyn i suma 
Einsteina, 

 jedną z dwóch zaproponowanych w podrozdziale 5.4.3 metod wyostrzenia wyniku,  
tj. z metodą środka ciężkości lub metodą symetralnej powierzchni.  
Dla każdej z 3168 kombinacji (po 32 przypadki w każdym z 99 przekrojów zmiennych 

wejściowych), obliczono ostre wartości zmiennej wyjściowej y*. Do zebrania danych 
wykorzystano implementację komputerową modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynków (“ROR – FLD in Matlab R2011a”). Otrzymane wyniki stabelaryzowano  
w załączniku nr 2 na końcu dysertacji, a następnie dla każdego przekroju wartości zmiennych 
wejściowych obliczono: średnią arytmetyczną – m, odchylenie standardowe – s oraz 
współczynnik zmienności – V. Współczynnik zmienności V został zastosowany, gdyż jest miarą 
zmienności podobnie jak odchylenie standardowe, ale w odróżnieniu od niego jest miarą 
względną, co oznacza, że współczynnik zmienności V pozwala porównywać zróżnicowania 
wyników w przypadkach, gdy analizowane wielkości są różnego rzędu. Współczynnik 
zmienności V wyrażany jest w procentach, a oblicza się go według następującej formuły [54]: 

 = | | (6.1) 
gdzie: m – średnia arytmetyczna, s – odchylenie standardowe. 

WYNIKI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI MODUŁU 
W tabeli 6.4. przedstawiono wyniki otrzymane dla 32 przypadków kombinacji zestawów 

funkcji przynależności, reguł implikacji rozmytych do procesu agregacji przesłanek oraz 
agregacji konkluzji wynikowych, a także metod wyostrzenia wartości wynikowej w przekroju, 
w którym prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka stale wynosi x1 = 0,4.  
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Tabela 6.4. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności, reguł 
implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – część wyników otrzymanych w przekroju x1 = 0,4;  

źródło: opracowanie własne 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO P(Zi) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

SKUTEK S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

ZESTAWY 
FUNKCJI 
PRZYNA-

LEŻNOŚCI 

REGUŁY 
IMPLIKACJI 

ROZMY-
TYCH 

METODA 
WYOS-

TRZENIA - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,2912 0,2912 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,2900 0,2900 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,2622 0,2984 0,3334 0,4253 0,5000 0,5000 0,5000 0,5747 0,6666 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,2680 0,3049 0,3334 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6666 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3300 0,4100 0,5000 0,5000 0,5000 0,5900 0,6700 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,2545 0,2952 0,3334 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6666 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,3800 0,5000 0,5000 0,5000 0,6200 0,6700 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,2767 0,2767 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 
10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,2800 0,2800 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,2529 0,2923 0,3333 0,4278 0,5000 0,5000 0,5000 0,5722 0,6667 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,2582 0,3000 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,2464 0,2916 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,2400 0,3000 0,3300 0,3800 0,5000 0,5000 0,5000 0,6200 0,6700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,2792 0,2792 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,2800 0,2800 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,2541 0,2932 0,3333 0,4274 0,5000 0,5000 0,5000 0,5726 0,6667 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,2596 0,3008 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,2474 0,2920 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,3800 0,5000 0,5000 0,5000 0,6200 0,6700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,2939 0,2944 0,3729 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6271 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,2900 0,2900 0,3500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6500 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,2680 0,3018 0,3442 0,4275 0,4938 0,5000 0,5062 0,5720 0,6514 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3400 0,4000 0,4900 0,5000 0,5100 0,6000 0,6600 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,2870 0,3138 0,3578 0,4208 0,4809 0,4998 0,5186 0,5785 0,6357 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,2700 0,3100 0,3500 0,4100 0,4800 0,5000 0,5200 0,5900 0,6500 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,2580 0,2971 0,3389 0,4176 0,4940 0,5000 0,5059 0,5820 0,6577 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3400 0,3800 0,4900 0,5000 0,5100 0,6200 0,6600 

średnia arytmetyczna m 0,2640 0,2960 0,3361 0,4308 0,4978 0,5000 0,5022 0,5691 0,6635 
odchylenie standardowe s 0,0153 0,0084 0,0096 0,0076 0,0009 0,0000 0,0009 0,0076 0,0018 

współczynnik zmienności V 5,81% 2,83% 2,85% 1,76% 0,19% 0,00% 0,19% 1,33% 0,27% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości, Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 
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W tabeli 6.4., kolorami zielonym i żółtym oznaczono odpowiednio wyniki 
odpowiadające konkluzjom „raczej nie” oraz „raczej tak”. Tabela 6.4. zawiera ok. 9,09% 
fragment wszystkich wyników otrzymanych w trakcie symulacji działania modułu rozmytej 
oceny ryzyka w różnych wariantach. Komplet wyników, na podstawie których dokonano 
obserwacji i wyciągnięto wnioski z analizy wrażliwości modułu, został zamieszczony  
w załączniku nr 2 na końcu dysertacji. 

Mapę wartości współczynników zmienności V, uzyskanych dla wszystkich badanych 
przekrojów zmiennych wejściowych oraz kombinacji pozostałych parametrów wpływających 
na wyniki osiągane w module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, przedstawiono 
na wykresie 6.1. Dodatkowo na rysunku tym pokazano granice wartości wynikowych dla 
zmiennej y pomiędzy sąsiednimi konkluzjami: „zdecydowanie nie”, „raczej nie”, „raczej tak” 
oraz „zdecydowanie tak”. 

 
Wykres 6.1. Mapa wartości współczynników zmienności V dla wszystkich badanych przekrojów;  

źródło: opracowanie własne 
Po analizie wartości współczynników zmienności V, uzyskanych dla wszystkich 

badanych 99 przekroi, zauważono, że: 
 średnia wartość współczynnika zmienności V dla wszystkich badanych przypadków 

wynosi Vm = 2,15%, 
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 wartość maksymalna współczynnika zmienności Vmax = 17,52% została uzyskana tylko 
w 1 z 99 analizowanych przekroi (przekrój, w którym x1 = 0,2 i x2 = 1,5), co stanowi  
ok. 1,01% ogółu badanych przekroi,  

 w 75 spośród wszystkich 99 przekroi (75,76% ogółu badanych przekroi), wartości 
współczynników zmienności V były mniejsze niż wartość średnia Vm = 2,15%, 

 aż w 64 spośród wszystkich 99 przekroi (64,65% ogółu badanych przekroi), wartości 
współczynnika zmienności V były mniejsze niż 1%, 

 aż w 48 spośród 49 przekroi, dla których konkluzje wynikowe to „raczej tak”  
i „zdecydowanie tak” (97,96% tych przekroi), wartości współczynnika zmienności V były 
mniejsze niż wartość średnia Vm = 2,15%, 

 tylko w 1 spośród 49 przekroi, dla których konkluzje wynikowe to „raczej tak”  
i „zdecydowanie tak” (2,04% tych przekroi), wartość współczynnika zmienności V 
przewyższyła nieznacznie jego wartość średnią Vm = 2,15% i wyniosła 2,49% (przekrój, 
w którym x1 = 0,9 i x2 = 2), 

 w 7 spośród wszystkich 99 przekroi (7,07% ogółu badanych przekroi), wartości 
współczynników zmienności V przekroczyły wartość 10%, 

 największe zróżnicowanie wyników nastąpiło w następujących przekrojach 
(odpowiednio wartości wejściowe x1 i x2): 0 i 1,5; 0 i 2; 0,1 i 1,5; 0,1 i 2; 0,2 i 1; 0,2 i 1,5 
oraz 0,3 i 1, 

 największe zróżnicowanie wyników nastąpiło w przekrojach, dla których konkluzje 
wynikowe wskazują na brak konieczności uwzględnienia wpływu zidentyfikowanego 
czynnika ryzyka na wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia 
budynku, czyli dla konkluzji „zdecydowanie nie i „raczej nie”. 

PODSUMOWANIE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI MODUŁU 
Jak podają źródła literaturowe [112] oraz [115], wartości współczynników zmienności V, 

uzyskane w przedziale od 0 do 20%, wskazują na słabe zróżnicowanie wyników 
otrzymywanych przy pomocy badanych modeli. W publikacji [128] podano z kolei, że jeśli 
współczynnik zmienności V nie przekracza 10%, to badane modele wykazują nieistotne 
zróżnicowanie dla uzyskiwanych wyników. 

W przypadku modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, maksymalna 
wartość współczynnika zmienności wyniosła w jednym przekroju Vmax = 17,52%, a tylko  
w 7,07% ogółu badanych przekroi była wyższa niż 10%. W pozostałych 92,93% przypadków, 
wartości współczynnika zmienności V nie przekroczyły 10%, o których wspominają Zeliaś  
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i Pawełek [128]. Ponadto wszystkie wyniki zawarły się w przedziale od 0 do 20%,  
tj. w przedziale wskazanym przez Wasilewską [112] oraz Wierzbińskiego [115] jako przedział 
charakteryzujący słabe zróżnicowanie wyników. 

Na podstawie rezultatów uzyskanych z opisanego w niniejszym podrozdziale badania 
wrażliwości modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków na ewentualność zmiany 
zestawu funkcji przynależności (dla zmiennych wejściowych x1 i x2 oraz zmiennej wyjściowej 
y), reguł implikacji rozmytych (niezbędnych do procesu agregacji przesłanek oraz agregacji 
konkluzji wynikowych), a także metody wyostrzania wartości wynikowej, można stwierdzić, 
że wszystkie wymienione tutaj parametry, wskazują na słabe zróżnicowanie wartości 
wynikowych zmiennej wyjściowej y. Badanie wrażliwości modułu rozmytej oceny ryzyka  
w cyklu życia budynków potwierdza zatem dość wysoką jednorodność uzyskiwanych wyników 
pod względem liczbowym. 

Gdyby jednak przeanalizować otrzymane wartości ostre y*, reprezentujące wyjściowe 
zbiory rozmyte (konkluzje wynikowe), to zauważyć można, że najmniej zbieżne konkluzje 
wynikowe w stosunku do podstawowych parametrów modułu rozmytej oceny ryzyka generuje 
zestaw alternatywny III funkcji przynależności Gaussa, szczególnie w przekrojach, w których 
x1 = 0,1 i x1 ≥ 0,3. Podobną obserwację można wskazać dla przypadków zastosowania metody 
środka ciężkości jako metody wyostrzenia w połączeniu z każdym zestawem funkcji 
przynależności i reguł implikacji rozmytych (tu szczególnie w przekrojach, w których x1 ≥ 0,3). 

Ostatecznie zaleca się, aby ekspert oceniający ryzyko, w przypadku korzystania z modułu 
rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków, stosował jeden z następujących zestawów 
funkcji przynależności: 

 podstawowy – utworzony przez funkcje o wykresach odcinkowo liniowych, czyli funkcje 
trójkątne oraz klas  i L,  

 alternatywny I – w skład którego wchodzą funkcje złożone (odcinkowo kwadratowe) klas 
, S i Z, 

 alternatywny II – utworzony przez funkcje harmoniczne (funkcje symetryczne 
wewnętrzne oraz zewnętrzną lewą i prawą),  

przy jednoczesnym wykorzystaniu metody wyostrzenia symetralnej powierzchni oraz 
dowolnego zestawu reguł implikacji rozmytych. 

Choć zestaw alternatywny III funkcji przynależności charakteryzuje się najbardziej 
łagodnym przebiegiem wykresu powierzchni rozwiązań (vide: rysunek 6.9. dla kombinacji  
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z regułami implikacji rozmytych iloczyn i suma Hamachera, przy wyostrzeniu metodą środka 
ciężkości), to jednak w przekrojach, w których x1 wynosi od 0,2 do 0,5, generuje wnioski, które 
wskazują na brak konieczności uwzględnienia wpływu zidentyfikowanego czynnika ryzyka na 
wielkość odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku w przeciwieństwie do 
zestawów rekomendowanych w akapicie powyżej. 

6.3. Weryfikacja modułu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko 

6.3.1. Weryfikacja wyników deterministyczną metodą wartości bieżącej netto  
w cyklu życia (LCNPV) 

Moduł szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający kwantyfikację 
dodatku kosztowego za ryzyko został w pierwszej kolejności poddany sprawdzeniu 
deterministyczną metodą wartości bieżącej netto w cyklu życia (LCNPV). Metodę tą 
scharakteryzowano w podrozdziale 3.4.2 dysertacji. 

Sprawdzenia dokonano pod kątem zbieżności wyników generowanych przez moduł 
szacowania całości kosztów życia budynków z wynikami uzyskanymi przy wykorzystaniu 
metody LCNPV. Przyjęto następujące założenia, o: 

 wyliczeniu wielkości kryteriów porównawczych LCC, LCEAC, WLC i RLCC dla 
scenariusza referencyjnego oraz wszystkich i-tych scenariuszy cyklu życia budynku, 
które przedstawiono w przykładzie obliczeniowym w podrozdziale 6.1,  

 zamodelowaniu danych wejściowych czasowych i finansowych jako wartości pewne,  
tj. nieobarczone wpływem ryzyka, 

 zastosowaniu w module szacowania całości kosztów życia budynków singletonowych 
funkcji przynależności (rysunek 5.38.a), zarówno dla danych czasowych, jak również 
finansowych, 

 przyjęciu stałej wartości stopy dyskonta r = 8%, 
 przyjęciu wielkości maksymalnych dla danych finansowych FK według tabeli 6.1. 

Wyniki symulacji przedstawiono w tabeli 6.5. 
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Tabela 6.5. Wyniki sprawdzenia modułu szacowania całości kosztów życia budynków deterministyczną  
metodą wartości bieżącej netto w cyklu życia (LCNPV); źródło: opracowanie własne 

KRYTERIUM 
PORÓWNAWCZE 

MODUŁ SZACOWANIA 
CAŁOŚCI KOSZTÓW ŻYCIA 

BUDYNKÓW 
METODA WARTOŚCI 

BIEŻĄCEJ NETTO  
W CYKLU ŻYCIA (LCNPV) 

RÓŻNICA 

LCC 
LCC0 = 8 712 682 zł 
LCC1 = 8 934 538 zł 
LCC2 = 8 935 152 zł 
LCC3 = 8 617 357 zł 

LCC0 = 8 712 682 zł 
LCC1 = 8 934 538 zł 
LCC2 = 8 935 152 zł 
LCC3 = 8 617 357 zł 

0 zł 
0 zł 
0 zł 
0 zł 

0% 
0% 
0% 
0% 

LCEAC 
LCEAC1 = 730 335 zł 
LCEAC2 = 721 942 zł 
LCEAC3 = 704 407 zł 

LCEAC1 = 730 335 zł 
LCEAC2 = 721 942 zł 
LCEAC3 = 704 407 zł 

0 zł 
0 zł 
0 zł 

0% 
0% 
0% 

WLC 
WLC1 = 4 522 903 zł 
WLC2 = 4 476 296 zł 
WLC3 = 4 303 305 zł 

WLC1 = 4 522 903 zł 
WLC2 = 4 476 296 zł 
WLC3 = 4 303 305 zł 

0 zł 
0 zł 
0 zł 

0% 
0% 
0% 

RLCC 
RLCC,1 = 221 856 zł RLCC,2 = 222 471 zł RLCC,3 = -95 325 zł 

RLCC,1 = 221 856 zł RLCC,2 = 222 471 zł RLCC,3 = -95 325 zł 
0 zł 
0 zł 
0 zł 

0% 
0% 
0% 

Jak wynika z analizy rezultatów, moduł szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko generuje w pełni zbieżne wartości 
kryteriów porównawczych LCC, LCEAC, WLC i RLCC dla wszystkich scenariuszy cyklu życia 
budynku z rezultatami otrzymanymi w drodze obliczeń deterministyczną metodą wartości 
bieżącej netto w cyklu życia (LCNPV). 

Ten etap procesu weryfikacji modułu zakończył się wynikiem pozytywnym.  
6.3.2. Badanie wpływu zmiany wartości danych wejściowych czasowych  

i finansowych na wyniki obliczeń 
Opis badań polegających na analizie wpływu zmiany wartości danych wejściowych na 

wyniki obliczeń jest zawarty w punkcie 8.3 („Analiza wrażliwości i modelowanie skutków 
zmiany kluczowych założeń”) oraz w aneksie D („Przedstawienie wyników analizy 
wrażliwości”) normy ISO 15686-5:2008 [140]. Poprzez badanie wrażliwości modelu, norma 
ISO 15686-5:2008 [140] rozumie analizę polegającą na zmianie jednego lub większej liczby 
parametrów wejściowych (zwanych również kluczowymi założeniami) w stosunku do ich 
wartości początkowej. Celem analizy jest sprawdzenie zachowania się wartości wynikowej. 
Przykładami kluczowych założeń, które norma ISO 15686-5:2008 [140] wyróżnia ze względu 
na możliwość największego wpływu na wyniki uzyskiwane w drodze obliczeń, są:  

 stopa dyskonta, 
 okres analizy, tj. długość cyklu życia budynku, 
 czasy w okresie eksploatacji budynku, po których naliczane są koszty operacyjne 

dotyczące napraw, czy remontów, 



149 
 

 wartości wejściowe dotyczące poszczególnych kosztów i przychodów, które mogą  
w rzeczywistości odbiegać znacząco od przyjętych założeń do analizy. 
W aneksie D normy ISO 15686-5:2008 [140] przedstawiono przykładową analizę 

wpływu zmiany wartości danych wejściowych na wyniki obliczeń. W kolejnych tabelach 
aneksu zawarto wyniki obliczeń wartości bieżącej netto (NPV) przy założeniach, że stopa 
dyskonta wynosi 1%, 3% i 5% (tabela D.1), koszty operacyjne są zwiększone o 10%  
i zmniejszone o 10% w stosunku do kosztów przyjętych pierwotnie (tabela D.2). 

Na potrzeby badania wpływu zmiany wartości danych wejściowych czasowych  
i finansowych na wyniki obliczeń generowanych przez moduł szacowania całości kosztów 
życia budynków umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, przyjęto 
wykorzystać propozycję normy ISO 15686-5:2008 [140] i przeprowadzić symulację wyników 
dla kryteriów porównawczych LCC, LCEAC, WLC i RLCC dla wybranego scenariusza cyklu 
życia alternatywnego rozwiązania budynku z przykładu przedstawionego w podrozdziale 6.1. 
Przyjęto następujący zakres zmian związanych z parametryzacją danych czasowych  
i finansowych w stosunku do danych przyjętych pierwotnie do analizy LCCA dla scenariusza  
i = 2 (vide: tabela 6.2.): 

 wartość stopy dyskonta (r) – zmiana o 1% (z około 8% do około 7% i około 9%), 
 długość cyklu życia (T2) – zmiana o  5 lat (z nie więcej niż 60 lat do nie więcej niż  

55 lat i nie więcej niż 65 lat), 
 wielkość kosztów początkowych (Cin,2) – zmiana o 10% (z nie więcej niż 7 333 700 zł 

do nie więcej niż 6 600 330 zł i nie więcej niż 8 067 070 zł), 
 wielkość kosztów operacyjnych (CopNA,230) – zmiana o 10% (z nie więcej niż  

1 090 000 zł do nie więcej niż 981 000 zł i nie więcej niż 1 199 000 zł), 
przy czym przyjęto, że rezultaty zostaną wygenerowane tylko dla podstawowego zestawu 
funkcji przynależności, przy użyciu metody środka ciężkości do wyostrzenia wartości 
wynikowej. 

W tabeli 6.6. przedstawiono rezultaty symulacji wpływu zmiany wartości danych 
wejściowych na wyniki obliczeń. Należy zaznaczyć, że zmian wartości danych czasowych i 
finansowych dla długości cyklu życia, stopy dyskonta, kosztów początkowych i kosztów 
operacyjnych, dokonano przy założeniu, że kombinacje zmian wielu parametrów, nie będą 
brane pod uwagę. Tym samym rozpatrzono 8 kombinacji, które wyszczególniono w tabeli. 
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Tabela 6.6. Rezultaty symulacji wpływu zmiany wartości danych wejściowych czasowych i finansowych  
na wyniki obliczeń; źródło: opracowanie własne 

PARAMETR ZM. 
WIELKOŚCI KRYTERIÓW PORÓWNAWCZYCH 

LCC2 LCEAC2 WLC2 RLCC,2 
zł % zł % zł % zł % 

Wielk. odn. 
(scenariusz i = 2) n.d. 8 935 152 n.d. 735 000 n.d. 4 540 400 n.d. 171 700 n.d. 

Długość cyklu życia 
(T2) 

-5 lat 8 921 900 -0,08% 741 200 +0,84% 4 545 200 +0,11% 174 000 +1,34% 
+5 lat 8 934 700 +0,06% 730 700 -0,59% 4 536 900 -0,08% 170 200 -0,87% 

Stopa dyskonta (r) -1% 9 185 800 +2,87% 799 300 +8,75% 4 821 300 +6,19% 193 000 +12,41% 
+1% 8 727 400 -2,26% 674 500 -8,23% 4 291 800 -5,48% 156 600 -8,79% 

Koszty początkowe 
(Cin,2) 

-10% 8 200 200 -8,17% 675 400 -8,11% 5 269 500 +16,06% 163 200 -4,95% 
+10% 9 658 400 +8,17% 794 700 +8,12% 3 811 300 -16,06% 180 200 +4,95% 

Koszty operacyjne 
(CopNA,230) 

-10% 8 918 500 -0,12% 734 100 -0,12% 4 551 300 +0,24% 170 700 -0,58% 
+10% 8 940 100 +0,12% 736 000 +0,14% 4 529 600 -0,24% 172 700 +0,58% 

Legenda: Zm. – zmiana, wielk. odn. – wielkość odniesienia, n.d. – nie dotyczy. 
Jak wynika z analizy rezultatów, moduł szacowania całości kosztów życia budynków 

umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko wygenerował wielkości 
kryteriów porównawczych LCC, LCEAC, WLC i RLCC dla wybranego scenariusza cyklu życia 
budynku (i = 2), które różnią się od wartości uzyskanych dla przypadku odniesienia. 

Dokonując zmiany wartości poszczególnych danych wejściowych do modułu szacowania 
całości kosztów życia budynków, otrzymano wyniki, zgodnie z którymi: 

 skrócenie długości cyklu życia (T2) o 5 lat nie ma istotnego wpływu na wielkości kosztów 
cyklu życia budynku (LCC2 – redukcja o 0,08%), ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu 
życia budynku (LCEAC2 – wzrost o 0,84%) oraz całości kosztów jego życia (WLC2 – 
wzrost o 0,11%); również w przypadku kryterium dodatku kosztowego za ryzyko 
(RLCC,2), wzrost jego wartości o 1,34% można uznać za nieistotny, 

 wydłużenie długości cyklu życia (T2) o 5 lat nie ma istotnego wpływu na wielkości LCC2 
(wzrost o 0,06%), LCEAC2 (redukcja o 0,59%) oraz WLC2 (redukcja o 0,08%); również 
w przypadku kryterium RLCC,2, redukcję jego wartości o 0,87% można uznać za 
nieistotną, 

 zmniejszenie stopy dyskonta (r) o 1% nie ma istotnego wpływu na wielkość LCC2 (wzrost 
o 2,87%); w przypadku kryteriów LCEAC2 (wzrost o 8,75%), WLC2 (wzrost o 6,19%) 
oraz RLCC,2 (wzrost o 12,41%), należy wnioskować, że wymienione tutaj kryteria będą 
bardziej wrażliwe w przypadku zmiany wartości stopy dyskonta w zakresie większym 
niż 1%, 

 zwiększenie stopy dyskonta (r) o 1% nie ma istotnego wpływu na wielkość LCC2 
(redukcja o 2,26%); w przypadku kryteriów LCEAC2 (redukcja o 8,23%), WLC2 (redukcja 
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o 5,48%) oraz RLCC,2 (redukcja o 8,79%), należy wnioskować, że wymienione tutaj 
kryteria będą bardziej wrażliwe w przypadku zmiany wartości stopy dyskonta w zakresie 
większym niż 1%, 

 zmniejszenie kosztów początkowych (Cin,2) o 10% powoduje redukcję wartości LCC2  
o 8,17%, LCEAC2 o 8,11% i RLCC,2 o 4,95%; w przypadku kryterium WLC2 następuje 
wzrost jego wartości o 16,06%; należy wnioskować, że wszystkie wymienione tutaj 
kryteria będą bardziej wrażliwe w przypadku zmiany wartości kosztów początkowych  
w zakresie przewyższającym 10%, 

 zwiększenie kosztów początkowych (Cin,2) o 10% powoduje wzrost wartości LCC2  
o 8,17%, LCEAC2 o 8,12% i RLCC,2 o 4,95%; w przypadku kryterium WLC2 następuje 
redukcja jego wartości o 16,06%; należy wnioskować, że wszystkie wymienione tutaj 
kryteria będą bardziej wrażliwe w przypadku zmiany wartości kosztów początkowych w 
zakresie przewyższającym 10%, 

 zmniejszenie kosztów operacyjnych (CopNA,230) o 10% powoduje redukcję wartości LCC2 
o 0,12%, LCEAC2 o 0,12% i RLCC,2 o 0,58%; w przypadku kryterium WLC2 następuje 
wzrost jego wartości o 0,24%; należy wnioskować, że wszystkie wymienione tutaj 
kryteria nie mają istotnego wpływu na zmianę wielkości wynikowych, 

 zwiększenie kosztów operacyjnych (CopNA,230) o 10% powoduje wzrost wartości LCC2  
o 0,12%, LCEAC2 o 0,14% i RLCC,2 o 0,58%; w przypadku kryterium WLC2 następuje 
redukcja jego wartości o 0,24%; należy wnioskować, że wszystkie wymienione tutaj 
kryteria nie mają istotnego wpływu na zmianę wielkości wynikowych. 
Dodatkowo, można stwierdzić, że omówione powyżej rezultaty badania wpływu zmiany 

wartości danych wejściowych czasowych i finansowych na wyniki obliczeń, są zgodne  
z zasadami logiki. Przykładowo, jeśli zmaleje wartość stopy dyskonta, to zwiększeniu ulegną 
wartości wszystkich kryteriów porównawczych. Jeśli np. koszt początkowy przedsięwzięcia 
budowlanego wzrośnie, a pozostałe parametry przyjęte do analizy nie ulegną zmianie, to nastąpi 
wzrost kosztów cyklu życia budynku (LCC). Tym samym zwiększą się wartości kryteriów 
ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC) oraz dodatku kosztowego za 
ryzyko (RLCC), a zmaleje wartość całości kosztów życia budynku (WLC). Przeciwnie będzie, 
gdy np. koszt operacyjny przedsięwzięcia zmaleje. Wtedy zmniejszą się wartości LCC, LCEAC 
oraz RLCC, a zwiększeniu ulegnie wartość kryterium WLC. Dłuższy czas cyklu życia 
spowoduje z kolei wzrost kosztów cyklu życia budynku (LCC), ale wygeneruje mniejsze 
wartości pozostałych kryteriów porównawczych. 
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Wnioskując na podstawie powyższych obserwacji, stwierdzono, że ten etap procesu 
weryfikacji modułu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, zakończył się pozytywnie.  

6.3.3. Badanie wrażliwości modułu na ewentualność zmiany parametrów 
wpływających na wyniki obliczeń 

W module szacowania całości kosztów życia umożliwiającym kwantyfikację dodatku 
kosztowego za ryzyko, podstawowym zestawem funkcji przynależności (podobnie jak  
w module rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków) są funkcje odcinkowo liniowe,  
tj. funkcje trójkątne oraz funkcje klas  i L. Podstawową metodą wyostrzenia wyniku jest  
z kolei metoda środka ciężkości. Takie założenia przyjęto w przykładach obliczeniowych 
przedstawionych w publikacjach autora dysertacji [82, 84, 85, 88]. 

W niniejszym podrozdziale zbadano w jakim stopniu rodzaj zastosowanego zestawu 
funkcji przynależności dla danych czasowych oraz finansowych, a także metody wyostrzenia 
wartości wynikowej, wpływa na uzyskane w drodze obliczeń wielkości kryteriów 
porównawczych LCC, LCEAC, WLC i RLCC. 

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY WRAŻLIWOŚCI MODUŁU 
Dla danych czasowych oraz finansowych, które w przykładzie obliczeniowym 

(podrozdział 6.1) zostały zamodelowane jako wielkości niepewne, dokonano zmiany 
podstawowego zestawu funkcji przynależności na pozostałe alternatywne komplety funkcji, 
które zaproponowano w podrozdziale 5.5.2. Przyjęto również założenie o sprawdzeniu 
wyników dwoma metodami wyostrzenia, tj. metodą środka ciężkości (metoda podstawowa) lub 
metodą równoważenia obszaru. 

W przypadku parametryzacji danych czasowych oraz finansowych dla alternatywnego 
kompletu funkcji przynależności nr III, tak dobrano szerokość rozkładu krzywej  dla liczb 
rozmytych, aby stopnie przynależności (x) w α-przekrojach 0, 0,5 i 1 były równe lub bliskie 
tym wartościom. W związku z tym, dla następujących parametrów, przyjęto szerokości 
rozkładu krzywej  równe: 

 dla stopy dyskonta (r) –  = 0,0085, 
 dla kosztu początkowego w scenariuszu i = 1 (Cin,1) –  = 93 977, 
 dla czasu trwania cyklu życia budynku w scenariuszu i = 2 (T2) –  = 4,2466, 
 dla kosztu początkowego w scenariuszu i = 2 (Cin,2) –  = 54 187, 
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 dla rocznego kosztu operacyjnego naliczonego po 30 roku eksploatacji budynku  
w scenariuszu i = 2 (CopNA,230) –  = 76 566, 

 dla rocznego kosztu operacyjnego naliczonego po 40 roku eksploatacji budynku  
w scenariuszu i = 3 (CopNA,340) –  = 153 133. 
Dla każdej z 84 kombinacji (po 8 przypadków dla każdego kryterium porównawczego 

LCC, LCEAC i WLC dla scenariuszy cyklu życia budynku od i = 1 do i = 3 oraz po 4 przypadki 
dla kryterium RLCC), obliczono ostre wartości wynikowe. Do zebrania danych wykorzystano 
program obliczeniowy Mathcad 2000 Professional, a otrzymane wyniki stabelaryzowano  
w sposób analogiczny jak w przypadku badania wrażliwości modułu rozmytej oceny ryzyka  
w cyklu życia budynków, tj. podając wartości: średniej arytmetycznej (m), odchylenia 
standardowego (s) oraz współczynnika zmienności (V), obliczonego przy pomocy wzoru (6.1). 

WYNIKI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI MODUŁU 
Tabela 6.7. oraz tabela 6.8. przedstawiają wyniki uzyskane dla wszystkich przypadków 

84 kombinacji zestawów funkcji przynależności oraz metod wyostrzenia wartości wynikowej 
dla kryteriów porównawczych LCC, LCEAC, WLC i RLCC. W tabeli 6.8. oznaczono ponadto, 
że w przypadku kryterium RLCC, nie jest możliwe zastosowanie metody równoważenia 
obszaru w celu wyostrzenia wyniku, ponieważ część wartości wynikowych w poszczególnych 
α-przekrojach przyjmuje wartości ujemne (vide: interpretacja graficzna powierzchni AL i AR  
w metodzie defuzyfikacji równoważenia obszaru – rysunek 5.37.). 
Tabela 6.7. Wartości wynikowe dla kryteriów porównawczych LCC i LCEAC w zależności od wyboru zestawu 

funkcji przynależności oraz metody wyostrzania; źródło: opracowanie własne 
KRYTERIUM PORÓWNAWCZE LCC LCEAC 

SCENARIUSZ CYKLU ŻYCIA BUDYNKU i = 1 i = 2 i = 3 i = 1 i = 2 i = 3 
  

ZESTAWY FUNKCJI 
PRZYNALEŻNOŚCI 

METODA 
WYOSTRZ. - - - - - - 

1 Podstawowy Śr. ciężk. 8 905 600 8 929 300 8 649 700 737 300 735 000 716 900 
2 Podstawowy Równ. ob. 8 909 100 8 927 200 8 638 400 734 400 730 300 712 600 
3 Alternatywny I Śr. ciężk. 8 903 700 8 925 000 8 641 600 734 800 731 500 713 900 
4 Alternatywny I Równ. ob. 8 905 500 8 923 700 8 635 550 733 300 728 900 711 600 
5 Alternatywny II Śr. ciężk. 8 903 900 8 925 600 8 642 600 735 200 732 000 714 300 
6 Alternatywny II Równ. ob. 8 906 400 8 924 200 8 635 900 733 400 729 100 711 700 
7 Alternatywny III Śr. ciężk. 8 908 000 8 931 400 8 652 100 738 300 736 600 718 700 
8 Alternatywny III Równ. ob. 8 908 000 8 927 000 8 640 100 735 000 731 200 713 700 

Średnia arytmetyczna m 8 906 275 8 926 675 8 641 994 735 213 731 825 714 175 
Odchylenie standardowe s 698 931 2 143 1 761 2 718 2 492 

Współczynnik zmienności V 0,01% 0,01% 0,02% 0,24% 0,37% 0,35% 
Legenda: Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości, Równ. ob. – metoda równoważenia obszaru. 
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Tabela 6.8. Wartości wynikowe dla kryteriów porównawczych WLC i RLCC w zależności od wyboru zestawu 
funkcji przynależności oraz metody wyostrzania; źródło: opracowanie własne 

KRYTERIUM PORÓWNAWCZE WLC RLCC 
SCENARIUSZ CYKLU ŻYCIA BUDYNKU i = 1 i = 2 i = 3 i = 1 i = 2 i = 3 

  
ZESTAWY FUNKCJI 
PRZYNALEŻNOŚCI 

METODA 
WYOSTRZ. - - - - - - 

1 Podstawowy Śr. ciężk. 4 611 700 4 540 400 4 543 800 147 800 171 700 -107 900 
2 Podstawowy Równ. ob. 4 582 200 4 517 300 4 428 150 n.d. n.d. n.d. 
3 Alternatywny I Śr. ciężk. 4 594 800 4 526 500 4 457 300 156 800 178 100 -105 400 
4 Alternatywny I Równ. ob. 4 579 950 4 514 850 4 398 750 n.d. n.d. n.d. 
5 Alternatywny II Śr. ciężk. 4 597 200 4 528 600 4 469 800 155 500 177 300 -105 800 
6 Alternatywny II Równ. ob. 4 580 350 4 515 300 4 403 050 n.d. n.d. n.d. 
7 Alternatywny III Śr. ciężk. 4 613 200 4 544 500 4 549 800 146 500 173 100 -111 300 
8 Alternatywny III Równ. ob. 4 586 800 4 521 900 4 438 300 n.d. n.d. n.d. 

Średnia arytmetyczna m 4 593 275 4 526 169 4 461 119 151 650 175 050 -107 600 
Odchylenie standardowe s 13 435 11 261 58 138 2 625 1 565 1 350 

Współczynnik zmienności V 0,29% 0,25% 1,30% 1,73% 0,89% 1,25% 
Legenda: Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości, Równ. ob. – metoda równoważenia obszaru, n.d. – brak możliwości 

zastosowania metody 
W załączniku nr 3 na końcu rozprawy zamieszczono 16 rysunków (rysunki od Z3.1. do 

Z3.16.), które przedstawiają wynikowe funkcje przynależności dla kryteriów porównawczych 
uzyskanych podczas ekonomicznej analizy cyklu życia (LCCA) dla wszystkich scenariuszy 
alternatywnych rozwiązań przykładowego budynku. 

Po analizie wartości współczynników zmienności V, zauważono, że: 
 średnia wartość współczynnika zmienności V dla wszystkich badanych przypadków 

wynosi Vm = 0,58%, 
 wartość maksymalna współczynnika zmienności Vmax = 1,73% została uzyskana tylko  

w 1 z 12 analizowanych przypadków, co stanowi ok. 8,33% ogółu badanych przypadków,  
 w 8 spośród wszystkich 12 przypadków (66,67% ogółu badanych przypadków), wartości 

współczynników zmienności V były mniejsze niż wartość średnia Vm = 0,58%, 
 w 9 spośród wszystkich 12 przypadków (75,00% ogółu badanych przypadków), wartości 

współczynnika zmienności V były mniejsze niż 1%, 
 w przypadku kryterium kosztów cyklu życia budynków (LCC), wartości współczynnika 

zmienności V wyniosły zaledwie 0,01% oraz 0,02% (odpowiednio dla scenariuszy cyklu 
życia budynków i = 1, i = 2 oraz i = 3), 

 w ani jednym przypadku, wartość współczynnika zmienności V nie przekroczyła 10%. 
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PODSUMOWANIE ANALIZY WRAŻLIWOŚCI MODUŁU 
W kwestii modułu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 

kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, maksymalna wartość współczynnika zmienności 
wyniosła Vmax = 1,73% dla jednego z badanych przypadków. Tym samym w żadnym  
z analizowanych przypadków, wartość V nie przekroczyła 10%, o których wspominają Zeliaś  
i Pawełek [128]. Na podstawie wyników uzyskanych z opisanego w niniejszym podrozdziale, 
badania wrażliwości modułu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko na ewentualność zmiany zestawu funkcji 
przynależności dla parametrów czasowych oraz finansowych, a także metody wyostrzania 
wartości wynikowej, stwierdzono, że wszystkie wymienione tutaj parametry wskazują na 
nieistotne zróżnicowanie wartości wynikowych dla kryteriów porównawczych LCC, LCEAC, 
WLC i RLCC. Badanie wrażliwości modułu szacowania całości kosztów życia budynków, 
potwierdza bardzo wysoką jednorodność uzyskiwanych wyników. 

Zaleca się jednak, aby w celu wykonania ekonomicznej analizy cyklu życia budynku 
(LCCA) lub jego alternatywnych rozwiązań, stosowano jeden z dwóch rekomendowanych 
zestawów funkcji przynależności, tj. zestaw: 

 podstawowy – utworzony przez funkcje o wykresach odcinkowo liniowych, czyli funkcje 
trójkątne oraz klas  i L,  

 alternatywny III – zbudowany z najbardziej złożonych funkcji przynależności,  
tj. symetrycznych i niesymetrycznych funkcji Gaussa,  

przy jednoczesnym wykorzystaniu metody środka ciężkości. Dla tego typu kombinacji 
zestawów funkcji przynależności i metody wyostrzenia wyniku, moduł szacowania całości 
kosztów życia budynków, generuje najwyższe wielkości kryterium LCC, przy czym 
rekomendacja ta dotyczy przypadku, zgodnie z którym kryterium kosztów cyklu życia budynku 
(LCC) miałoby być najbardziej istotne (krytyczne) w rankingu preferencji inwestora.  
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7. ZAKOŃCZENIE 
7.1. Podsumowanie i wnioski 

W niniejszej rozprawie usystematyzowano i uzupełniono stan wiedzy dotyczący 
przedmiotu badań. Dokonano studium literatury dla zagadnień związanych z cyklem życia  
i kosztami cyklu życia budynków, a także związanych z ryzykiem, które może oddziaływać na 
budynki w poszczególnych fazach ich cyklu życia (odpowiednio rozdziały 2, 3 i 4.1). 

W pracy zawarto wyniki badań własnych wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu 
życia budynków (rozdział 4.2). Jednym z walorów praktycznych badań jest lista sprawdzeń dla 
45 czynników ryzyka, skategoryzowanych jako ryzyko technologiczne, budowlane 
(realizacyjne), finansowe, polityczne, ekologiczne lub prawne, która stanowi bazę wiedzy  
o skutkach wystąpienia czynników ryzyka. Bazę tą można wykorzystać jako źródło danych 
niezbędnych do procesu wnioskowania o ryzyku z wykorzystaniem modułu rozmytej oceny 
ryzyka w cyklu życia budynków. 

Badania wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków dostarczyły również 
cennych informacji. Z badań wynika m.in., że (rozdział 4.3): 

 wpływ kilku czynników ryzyka o charakterze technologicznym (błędnie przyjmowane 
założenia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, błędnie rozpoznane warunki 
gruntowe i błędy w projektach) oraz o charakterze budowlanym, realizacyjnym 
(zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych) jest bardziej istotny niż 
wpływ ryzyka o charakterze finansowym (wzrost cen materiałów budowlanych), 

 inwestorzy nie zawsze liczą się z faktem oddziaływania ryzyka w realizacji przedsięwzięć 
budowlanych, 

 najbardziej istotne dla inwestorów (z punktu widzenia ekspertów) są koszty związane  
z fazami programowania (planowania) i realizacji przedsięwzięcia budowlanego, 

 inwestorzy nadal praktykują regułę wyboru wariantu rozwiązania planowanego 
przedsięwzięcia budowlanego wyłącznie w oparciu o nakłady inwestycyjne, związane  
z jego realizacją. 
W rozdziale 5 przedstawiono i omówiono podstawy matematyczne modelu szacowania 

całości kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za 
ryzyko, do budowy którego zastosowano teorię możliwości i logikę rozmytą. Ponadto 
zaprezentowano komputerową implementację modułu rozmytej oceny w cyklu życia 
budynków (“ROR – FLD in Matlab R2011a”). 
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Działanie modelu oraz jego wieloetapowa weryfikacja zostały przedstawione na 
przykładzie analizy ekonomicznej cyklu życia (LCCA) budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z wydzieloną powierzchnią gospodarczą i usługową (rozdział 6). Analiza 
LCCA została przeprowadzona na etapie programowania przez inwestora przedsięwzięcia 
budowlanego polegającego na realizacji i eksploatacji budynku aż do czasu jego wycofania.  
W przykładzie obliczeniowym pokazano m.in. w jaki sposób zidentyfikowane w cyklu życia 
budynku ryzyko, może przełożyć się na wielkość kosztów jego cyklu życia w zależności od 
wybranego sposobu reakcji na ryzyko. Zdefiniowane scenariusze cyklu życia rozwiązań 
alternatywnych przedmiotowego budynku uwzględniały całkowitą absorpcję ryzyka  
w kosztach początkowych przedsięwzięcia budowlanego (scenariusz i = 1), kombinację 
absorpcji ryzyka w kosztach początkowych z częściowym transferem ryzyka do fazy 
eksploatacji (scenariusz i = 2) lub całkowity transfer ryzyka do fazy eksploatacji budynku 
(scenariusz i = 3). Uzyskane rezultaty pozwoliły m.in. wyciągnąć wniosek, że w cyklu życia 
budynku mogą zaistnieć okoliczności, które z uwagi na zaistniałe ryzyko nie obciążą inwestora 
dodatkowym kosztem, a wytworzą dla niego ponadplanowy zysk. 

W przypadku celów, które zostały określone w podrozdziale 1.2 dysertacji, wyciągnięto 
następujące wnioski, że: 

 pierwszy cel cząstkowy pracy, tj. budowa modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia 
budynku, dzięki któremu oceniający ryzyko będzie mógł podjąć arbitralną decyzję  
o konieczności uwzględnienia wpływu zidentyfikowanego czynnika ryzyka na wielkość 
odpowiadającego mu składnika kosztów cyklu życia budynku bądź jej braku, został 
osiągnięty, 

 drugi cel cząstkowy pracy polegający na opracowaniu w oparciu o prowadzone badania 
własne bazy danych o skutkach wystąpienia czynników ryzyka, które zidentyfikowano  
w poszczególnych fazach cyklu życia budynku, również został osiągnięty, 

 cel główny pracy, który polegał na opracowaniu podstaw matematycznych modelu 
pozwalającego na szacowania całości kosztów życia budynków wraz z możliwością 
kwantyfikacji dodatku kosztowego za ryzyko dla konstrukcji budynków i innych 
konstrukcji zwykłych, czyli obiektów budowlanych czwartej kategorii projektowego 
okresu użytkowania, został zrealizowany, 

 weryfikacja logiczna oraz badanie wrażliwości modułu rozmytej oceny ryzyka w cyklu 
życia budynku na ewentualność zmiany parametrów wpływających na wynik, zakończyła 
się pozytywnym rezultatem, 
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 weryfikacja wyników generowanych przez moduł szacowania całości kosztów życia 
budynków umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko 
deterministyczną metodą wartości bieżącej netto w cyklu życia (LCNPV), wraz  
z badaniem wrażliwości modułu na ewentualność zmiany parametrów wpływających na 
wynik, również zakończyła się pozytywnym rezultatem. 
Dowodów obu tez pomocniczych oraz głównej tezy pracy, sformułowanych  

w podrozdziale 1.2, upatruje się w rezultatach: 
 badań własnych wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków,  
 otrzymanych przy sprawdzeniu poprawności działania modelu szacowania całości 

kosztów życia budynku, którego dokonano na przykładzie analizy ekonomicznej cyklu 
życia (LCCA), przeprowadzonej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
z wydzieloną powierzchnią gospodarczą i usługową. 
Wyniki badań własnych (rozdział 4.3) wykazały, że wpływ kilku czynników ryzyka  

o charakterze technologicznym (błędnie przyjmowane założenia rozwiązań konstrukcyjno-
materiałowych, błędnie rozpoznane warunki gruntowe i błędy w projektach) oraz o charakterze 
budowlanym, realizacyjnym (zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych) jest 
bardziej istotny niż wpływ ryzyka o charakterze finansowym (wzrost cen materiałów 
budowlanych). Tym samym pierwsza teza pomocnicza pracy mówiąca, że „w cyklu życia 
budynku można zidentyfikować grupę czynników ryzyka o charakterze technologicznym oraz 
realizacyjnym (budowlanym), których wpływ na odpowiadające im składniki kosztów cyklu 
życia budynku jest bardziej istotny niż wpływ ryzyka o charakterze finansowym”, została 
udowodniona. 

Przykład obliczeniowy analizy ekonomicznej cyklu życia (LCCA) budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z wydzieloną powierzchnią gospodarczą i usługową  
(rozdział 6) dowiódł, że całkowity transfer ryzyka do fazy eksploatacji budynku (scenariusz  
i = 3) może powodować redukcję wielkości kosztów cyklu życia alternatywnego rozwiązania 
budynku (LCC3 = 8 649 700 zł, przy najwyższej wielkości LCC2 = 8 929 300 zł dla scenariusza 
i = 2). Zatem druga teza pomocnicza pracy, zgodnie z którą „transfer ryzyka do fazy 
eksploatacji budynku i poniesienie wyższych nakładów na jego użytkowanie i utrzymanie  
w czasie przyszłym jest rozwiązaniem bardziej korzystnym dla inwestora pod względem 
dążenia do minimalizacji kosztów cyklu życia budynku”, również została udowodniona. 



159 
 

Jak już wspomniano w podsumowaniu dysertacji, analizy LCCA dokonano na etapie 
programowania przez inwestora przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji  
i eksploatacji budynku aż do czasu jego wycofania. W analizie pokazano m.in. w jaki sposób 
zidentyfikowane w cyklu życia budynku ryzyko, może przełożyć się na wielkość kosztów jego 
cyklu życia w zależności od wybranego sposobu reakcji na ryzyko. Zdefiniowane scenariusze 
cyklu życia rozwiązań alternatywnych przedmiotowego budynku uwzględniały całkowitą 
absorpcję ryzyka w kosztach początkowych przedsięwzięcia budowlanego (scenariusz i = 1), 
kombinację absorpcji ryzyka w kosztach początkowych z częściowym transferem ryzyka do 
fazy eksploatacji (scenariusz i = 2) lub całkowity transfer ryzyka do fazy eksploatacji budynku 
(scenariusz i = 3). Wyniki prezentowane w podrozdziale 6.1 pozwalają więc na stwierdzenie, 
że główna teza pracy, w której wyrażono, że: „uwzględnienie wpływu ryzyka na wielkość 
kosztów cyklu życia budynku jest konieczne, a wpływ ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia 
budynku powinien być brany pod uwagę na etapie wstępnego planowania przedsięwzięcia 
budowlanego, tj. na początku fazy programowania budynku”, także została udowodniona. 

7.2. Wkład własny autora i osiągnięcia praktyczne 
Wkład własny autora pracy prezentuje się następująco. 
W pracy doktorskiej usystematyzowano stan wiedzy dotyczący zagadnień związanych  

z cyklem życia i kosztami cyklu życia budynków, a także dotyczących ryzyka, które może 
oddziaływać na budynki w poszczególnych fazach ich cyklu życia. 

Zasadniczym celem przeglądu źródeł literatury polskiej i zagranicznej, a także 
wytycznych pakietu norm ISO 15686, było opracowanie podziału kosztów i przychodów 
mogących wystąpić w poszczególnych fazach cyklu życia budynku.  

Autor przeprowadził ponadto badania własne wpływu zidentyfikowanych 45 czynników 
ryzyka na wielkość kosztów ponoszonych w cyklu życia budynków. Dokonano podziału 
zidentyfikowanych czynników ryzyka pod względem charakteru (kategorii) ich oddziaływania, 
uczestników przedsięwzięcia budowlanego z nimi związanych oraz fazy cyklu życia budynku, 
w której mogą zaistnieć. Badania wpływu czynników ryzyka na wielkość kosztów 
ponoszonych w cyklu życia budynków zostały ukierunkowane na pozyskanie najbardziej 
wartościowego rodzaju wiedzy, tj. wiedzy eksperckiej.  

Systematyzacja stanu wiedzy dotycząca zagadnień składających się na przedmiot badań 
niniejszej dysertacji, jak również badania własne wpływu czynników ryzyka na wielkość 
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kosztów ponoszonych w cyklu życia budynków, uzupełniają zdaniem autora stan wiedzy  
i wnoszą do niego nową wartość badawczą. 

Największą wartość dodaną rozprawy stanowi z kolei opracowanie podstaw 
matematycznych modelu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko z uzasadnieniem wyboru teorii możliwości  
i logiki rozmytej do budowy modelu. 

Moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków zbudowany został w oparciu  
o podstawy matematyczne modelu rozmytego wnioskowania Mamdaniego. Tok obliczeniowy 
modułu szacowania całości kosztów życia budynków połączył algorytm obliczeniowy rozmytej 
wersji metody wartości bieżącej netto (fuzzy NPW) z algorytmem Donga, Shaha i Wonga,  
a także metodą wierzchołków, które wspierają poprawne wykonanie działań arytmetycznych 
na liczbach rozmytych po ich dekompozycji na α-przekroje. 

Budowa obu modułów została poprzedzona szczegółową analizą możliwości 
zastosowania innych funkcji przynależności niż podstawowe funkcje o wykresach odcinkowo 
liniowych. Działanie modelu oraz jego wieloetapowa weryfikacja potwierdziły słuszność 
przyjętych założeń i poprawność generowanych rezultatów. Mając powyższe na względzie, 
opracowanie podstaw matematycznych modelu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko stanowi największy wkład 
własny autora pracy i również w jego uznaniu wnosi nową wartość badawczą. 

W odniesieniu do osiągnięć praktycznych pracy, autor wyróżnił następujące cztery: 
1) opracowanie listy sprawdzeń, stanowiącej bazę wiedzy o skutkach (konsekwencjach) 

wystąpienia czynników ryzyka, 
2) opracowanie wyników badań własnych wpływu czynników ryzyka na koszty cyklu życia 

budynków przez podział średnich ocen wpływu według opinii specjalistów zaliczonych 
do grup eksperckich od I do III, 

3) budowa modelu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego 
kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, składającego się z dwóch, działających 
niezależnie modułów rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz szacowania 
całości kosztów życia budynków, 

4) wykonanie narzędzia informatycznego ułatwiającego przeprowadzenie oceny ryzyka 
zidentyfikowanego w cyklu życia budynków w postaci aplikacji komputerowej  
“ROR – FLD in Matlab R2011a”. 
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7.3. Kierunki dalszych badań 
Choć podjęte wątki badawcze zostały potraktowane w pracy dość szczegółowo, to jednak 

sam materiał badawczy został zawężony do konstrukcji budynków i innych konstrukcji 
zwykłych, tj. obiektów budowlanych czwartej kategorii projektowego okresu użytkowania 
według normy PN-EN 1990:2002 [141]. Zdaniem autora pracy, istnieje potrzeba podjęcia 
dalszych badań i poszerzenia materiału badawczego.  

Planowane są w szczególności działania, polegające na:  
1) zaadaptowaniu założeń i uproszczeniu procedury obliczeniowej budowanego modelu 

szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku 
kosztowego za ryzyko do postaci formuły obliczeniowej opartej na wzorze pochodzącym 
z deterministycznej metody wartości bieżącej netto w cyklu życia (LCNPV), 

2) wykonaniu implementacji komputerowej modułu szacowania całości kosztów życia 
budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, 

3) opracowaniu koncepcji prognozowania kosztów operacyjnych ponoszonych w okresie 
eksploatacji budynku oraz kosztów związanych z jego likwidacją poprzez wyburzenie, 

4) opracowaniu koncepcji zarządzania eksploatacją budynku, która obejmowałaby 
planowanie remontów, modernizacji oraz procedur inspekcji i działań związanych z jego 
utrzymaniem, przy wykorzystaniu narzędzi BIM w wymiarze 7D, opartym na PLM  
(ang. Product Life Cycle Management). 
Autor pracy dopuszcza również możliwość podjęcia współpracy z innymi jednostkami 

badawczymi lub podmiotami gospodarczymi w celu przeprowadzeniu badań wpływu ryzyka 
na wielkość kosztów cyklu życia pozostałych obiektów budowlanych, w tym obiektów:  

 kubaturowych niemieszkalnych (m.in. budynki handlowe, biurowe, użytku kulturowego, 
szpitale, szkoły), 

 kubaturowych i inżynieryjnych, związanych z budownictwem przemysłowym (m.in. hale 
produkcyjne, silosy, estakady, kominy), 

 związanych z budownictwem komunikacyjnym (m.in. drogi, drogi kolejowe, mosty, 
wiadukty, obiekty hydrotechniczne). 
Przewidywana jest ponadto dalsza weryfikacja operacyjna modelu szacowania całości 

kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko na 
przykładach innych obiektów budowlanych niż kubaturowe budynki mieszkalne. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
RYSUNKI POWIERZCHNI ROZWIĄZAŃ UZYSKANYCH 

W IMPLEMENTACJI KOMPUTEROWEJ  
MODUŁU ROZMYTEJ OCENY RYZYKA  

W CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW 
“ROR – FLD IN MATLAB R2011A” 

 
  



171 
 

Zestaw podstawowy funkcji przynależności  
(funkcje trójkątne oraz klas  i L o wykresach odcinkowo liniowych)  

 Rys. Z1.1. Powierzchnia rozwiązań 1 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda środka 

ciężkości; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z1.2. Powierzchnia rozwiązań 2 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z3. Powierzchnia rozwiązań 3 – iloczyn i suma 
algebraiczna oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z4. Powierzchnia rozwiązań 4 – iloczyn i suma 
algebraiczna oraz metoda symetralnej powierzchni;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z5. Powierzchnia rozwiązań 5 – iloczyn i suma 
Hamachera oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z6. Powierzchnia rozwiązań 6 – iloczyn i suma 
Hamachera oraz metoda symetralnej powierzchni;  

źródło: opracowanie własne  
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 Rys. Z7. Powierzchnia rozwiązań 7 – iloczyn i suma 
Einsteina oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z8. Powierzchnia rozwiązań 8 – iloczyn i suma 
Einsteina oraz metoda symetralnej powierzchni;  

źródło: opracowanie własne  
Zestaw alternatywny I funkcji przynależności  

(funkcje złożone odcinkowo kwadratowe klas , S i Z)  

 Rys. Z9. Powierzchnia rozwiązań 9 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda środka 

ciężkości; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z10. Powierzchnia rozwiązań 10 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z11. Powierzchnia rozwiązań 11 – iloczyn  
i suma algebraiczna oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z12. Powierzchnia rozwiązań 12 – iloczyn  
i suma algebraiczna oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne  
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 Rys. Z13. Powierzchnia rozwiązań 13 – iloczyn  
i suma Hamachera oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z14. Powierzchnia rozwiązań 14 – iloczyn  
i suma Hamachera oraz metoda symetralnej 
powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z15. Powierzchnia rozwiązań 15 – iloczyn  
i suma Einsteina oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z16. Powierzchnia rozwiązań 16 – iloczyn  
i suma Einsteina oraz metoda symetralnej 
powierzchni; źródło: opracowanie własne  

Zestaw alternatywny II funkcji przynależności  (funkcje harmoniczne)  

 Rys. Z17. Powierzchnia rozwiązań 17 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda środka 

ciężkości; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z18. Powierzchnia rozwiązań 18 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne  
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 Rys. Z19. Powierzchnia rozwiązań 19 – iloczyn  
i suma algebraiczna oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z20. Powierzchnia rozwiązań 20 – iloczyn  
i suma algebraiczna oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z21. Powierzchnia rozwiązań 21 – iloczyn  
i suma Hamachera oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z22. Powierzchnia rozwiązań 22 – iloczyn  
i suma Hamachera oraz metoda symetralnej 
powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z23. Powierzchnia rozwiązań 23 – iloczyn  
i suma Einsteina oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z24. Powierzchnia rozwiązań 24 – iloczyn  
i suma Einsteina oraz metoda symetralnej 
powierzchni; źródło: opracowanie własne  
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Zestaw alternatywny III funkcji przynależności  (funkcje Gaussa)  

 Rys. Z25. Powierzchnia rozwiązań 25 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda środka 

ciężkości; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z26. Powierzchnia rozwiązań 26 – minimum  
i maksimum Mamdaniego oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z27. Powierzchnia rozwiązań 27 – iloczyn  
i suma algebraiczna oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z28. Powierzchnia rozwiązań 28 – iloczyn  
i suma algebraiczna oraz metoda symetralnej 

powierzchni; źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z29. Powierzchnia rozwiązań 29 – iloczyn  
i suma Hamachera oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z30. Powierzchnia rozwiązań 30 – iloczyn  
i suma Hamachera oraz metoda symetralnej 
powierzchni; źródło: opracowanie własne  
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 Rys. Z31. Powierzchnia rozwiązań 31 – iloczyn  
i suma Einsteina oraz metoda środka ciężkości;  

źródło: opracowanie własne 

 Rys. Z32. Powierzchnia rozwiązań 32 – iloczyn  
i suma Einsteina oraz metoda symetralnej 
powierzchni; źródło: opracowanie własne  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
TABELE Z DANYMI I WYNIKAMI BADANIA 

WRAŻLIWOŚCI MODUŁU ROZMYTEJ OCENY RYZYKA  
W CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW 
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Tabela Z.1. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,1633 0,1918 0,1633 0,2912 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,1400 0,1800 0,1400 0,2900 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,1633 0,1718 0,1633 0,2622 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,1400 0,1500 0,1400 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,1633 0,1822 0,1633 0,2680 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,1400 0,1700 0,1400 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,1633 0,1517 0,1633 0,2545 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,1400 0,1300 0,1400 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,1429 0,1693 0,1429 0,2767 0,3333 0,3334 0,3333 0,3334 0,3333 
10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,1600 0,1300 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,1429 0,1505 0,1429 0,2529 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,1400 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,1429 0,1596 0,1429 0,2582 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,1300 0,1500 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,1429 0,1330 0,1429 0,2464 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1200 0,1300 0,2400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,1457 0,1731 0,1457 0,2792 0,3333 0,3334 0,3333 0,3334 0,3333 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,1700 0,1300 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,1457 0,1536 0,1457 0,2541 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,1400 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,1457 0,1630 0,1457 0,2596 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,1300 0,1500 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,1457 0,1353 0,1457 0,2474 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1200 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,1554 0,1868 0,1747 0,2939 0,3366 0,3386 0,3370 0,3386 0,3370 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,1700 0,1400 0,2900 0,3300 0,3400 0,3300 0,3400 0,3300 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,1569 0,1656 0,1699 0,2640 0,3310 0,3370 0,3369 0,3376 0,3373 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,1400 0,1400 0,2600 0,3300 0,3400 0,3300 0,3400 0,3400 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,1668 0,1820 0,1906 0,2741 0,3331 0,3401 0,3413 0,3403 0,3397 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,1400 0,1600 0,1500 0,2600 0,3300 0,3400 0,3400 0,3400 0,3400 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,1538 0,1423 0,1656 0,2546 0,3297 0,3355 0,3365 0,3360 0,3370 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1200 0,1400 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3400 

Średnia arytmetyczna m 0,1428 0,1557 0,1462 0,2627 0,3316 0,3332 0,3326 0,3332 0,3332 
Odchylenie standardowe s 0,0122 0,0199 0,0154 0,0027 0,0003 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 

Współczynnik zmienności V 8,54% 12,79% 10,51% 1,01% 0,10% 0,18% 0,16% 0,19% 0,18% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.2. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,1;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,1633 0,1918 0,1633 0,2912 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,1400 0,1800 0,1400 0,2900 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,1633 0,1718 0,1633 0,2622 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,1400 0,1500 0,1400 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,1633 0,1822 0,1633 0,2680 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,1400 0,1700 0,1400 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,1633 0,1517 0,1633 0,2545 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,1400 0,1300 0,1400 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,1429 0,1693 0,1429 0,2767 0,3333 0,3334 0,3333 0,3334 0,3333 
10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,1600 0,1300 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,1429 0,1505 0,1429 0,2529 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,1400 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,1429 0,1596 0,1429 0,2582 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,1300 0,1500 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,1429 0,1330 0,1429 0,2464 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1200 0,1300 0,2400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,1457 0,1731 0,1457 0,2792 0,3333 0,3334 0,3333 0,3334 0,3333 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,1700 0,1300 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,1457 0,1536 0,1457 0,2541 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,1400 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,1457 0,1630 0,1457 0,2596 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,1300 0,1500 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,1457 0,1353 0,1457 0,2474 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1200 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,1747 0,2119 0,1747 0,2939 0,3366 0,3386 0,3618 0,3728 0,3618 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,1400 0,1800 0,1400 0,2900 0,3300 0,3400 0,3400 0,3500 0,3400 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,1596 0,1736 0,1811 0,2680 0,3313 0,3372 0,3381 0,3482 0,3540 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,1400 0,1500 0,1500 0,2600 0,3300 0,3400 0,3400 0,3400 0,3400 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,1850 0,2031 0,2172 0,2870 0,3367 0,3424 0,3547 0,3631 0,3662 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,1500 0,1700 0,1800 0,2700 0,3300 0,3400 0,3500 0,3500 0,3500 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,1532 0,1469 0,1757 0,2580 0,3299 0,3355 0,3369 0,3419 0,3517 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1200 0,1500 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3400 0,3400 

średnia arytmetyczna m 0,1450 0,1585 0,1493 0,2640 0,3317 0,3332 0,3347 0,3364 0,3364 
odchylenie standardowe s 0,0143 0,0229 0,0199 0,0027 0,0004 0,0006 0,0013 0,0018 0,0017 

współczynnik zmienności V 9,85% 14,46% 13,36% 1,03% 0,11% 0,19% 0,40% 0,53% 0,51% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.3. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,2;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,1918 0,2912 0,2912 0,2912 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,5000 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,1800 0,2900 0,2900 0,2900 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,5000 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,1718 0,2249 0,2622 0,2984 0,3334 0,3334 0,3334 0,4253 0,5000 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,1500 0,2100 0,2600 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,4000 0,5000 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,1822 0,2353 0,2680 0,3049 0,3334 0,3334 0,3334 0,4167 0,5000 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,1700 0,2200 0,2600 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,4100 0,5000 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,1517 0,2030 0,2545 0,2952 0,3334 0,3334 0,3334 0,4167 0,5000 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,1300 0,1800 0,2000 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,3800 0,5000 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,1693 0,2767 0,2767 0,2767 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,5000 
10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,1600 0,2800 0,2800 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,5000 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,1505 0,2118 0,2529 0,2923 0,3333 0,3333 0,3333 0,4278 0,5000 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,1400 0,1900 0,2500 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,4000 0,5000 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,1596 0,2190 0,2582 0,3000 0,3333 0,3333 0,3333 0,4167 0,5000 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,4000 0,5000 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,1330 0,1905 0,2464 0,2916 0,3333 0,3333 0,3333 0,4167 0,5000 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,1200 0,1700 0,2400 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,3800 0,5000 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,1731 0,2792 0,2792 0,2792 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,5000 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,1700 0,2800 0,2800 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,5000 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,1536 0,2135 0,2541 0,2932 0,3333 0,3333 0,3333 0,4274 0,5000 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,1400 0,2000 0,2500 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,4000 0,5000 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,1630 0,2214 0,2595 0,3008 0,3333 0,3333 0,3333 0,4167 0,5000 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,1500 0,2100 0,2500 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,4000 0,5000 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,1353 0,1919 0,2474 0,2920 0,3333 0,3333 0,3333 0,4167 0,5000 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,1200 0,1700 0,2500 0,3000 0,3300 0,3300 0,3300 0,3800 0,5000 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,2119 0,2944 0,2944 0,2944 0,3386 0,3386 0,3729 0,5000 0,5000 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,1800 0,2900 0,2900 0,2900 0,3400 0,3400 0,3500 0,5000 0,5000 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,1736 0,2253 0,2654 0,3018 0,3346 0,3385 0,3486 0,4280 0,4936 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,1500 0,2000 0,2600 0,3000 0,3300 0,3400 0,3400 0,4000 0,4900 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,2031 0,2416 0,2834 0,3138 0,3392 0,3430 0,3636 0,4212 0,4791 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,1700 0,2200 0,2700 0,3100 0,3300 0,3400 0,3500 0,4100 0,4800 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,1469 0,1995 0,2544 0,2971 0,3337 0,3362 0,3423 0,4180 0,4941 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,1200 0,1700 0,2500 0,3000 0,3300 0,3300 0,3400 0,3800 0,4900 

średnia arytmetyczna m 0,1585 0,2250 0,2618 0,2960 0,3324 0,3333 0,3365 0,4309 0,4977 
odchylenie standardowe s 0,0229 0,0394 0,0190 0,0015 0,0005 0,0007 0,0018 0,0076 0,0010 

współczynnik zmienności V 14,46% 17,52% 7,24% 0,50% 0,15% 0,20% 0,54% 1,75% 0,20% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.4. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,3;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,1633 0,2912 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,1400 0,2900 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,1633 0,2622 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,1400 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,1633 0,2680 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,1400 0,2600 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,1633 0,2545 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,1400 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,1429 0,2767 0,3333 0,3334 0,3333 0,3334 0,3333 0,5000 0,6667 
10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,1429 0,2529 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,1429 0,2582 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,1429 0,2464 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,1300 0,2400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,1457 0,2792 0,3333 0,3334 0,3333 0,3334 0,3333 0,5000 0,6667 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,1300 0,2800 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,1457 0,2541 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,1457 0,2596 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,1457 0,2474 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,1300 0,2500 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,1747 0,2944 0,3618 0,3728 0,3618 0,3728 0,3618 0,5000 0,6382 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,1400 0,2900 0,3400 0,3500 0,3400 0,3500 0,3400 0,5000 0,6600 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,1811 0,2654 0,3271 0,3442 0,3542 0,3584 0,3703 0,4998 0,6300 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,1500 0,2600 0,3300 0,3400 0,3400 0,3500 0,3500 0,5000 0,6500 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,2172 0,2834 0,3417 0,3578 0,3719 0,3819 0,4036 0,4998 0,6009 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,1800 0,2700 0,3300 0,3500 0,3600 0,3700 0,3800 0,5000 0,6300 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,1757 0,2544 0,3241 0,3389 0,3505 0,3482 0,3651 0,4997 0,6340 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,1500 0,2500 0,3200 0,3400 0,3400 0,3400 0,3500 0,5000 0,6500 

średnia arytmetyczna m 0,1493 0,2634 0,3323 0,3361 0,3368 0,3385 0,3400 0,5000 0,6604 
odchylenie standardowe s 0,0199 0,0154 0,0066 0,0017 0,0019 0,0025 0,0031 0,0000 0,0029 

współczynnik zmienności V 13,36% 5,86% 1,99% 0,50% 0,57% 0,73% 0,91% 0,00% 0,44% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.5. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,4;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,2912 0,2912 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,2900 0,2900 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,2622 0,2984 0,3334 0,4253 0,5000 0,5000 0,5000 0,5747 0,6666 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,2680 0,3049 0,3334 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6666 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3300 0,4100 0,5000 0,5000 0,5000 0,5900 0,6700 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,2545 0,2952 0,3334 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6666 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,3800 0,5000 0,5000 0,5000 0,6200 0,6700 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,2767 0,2767 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,2800 0,2800 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,2529 0,2923 0,3333 0,4278 0,5000 0,5000 0,5000 0,5722 0,6667 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,2582 0,3000 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,2464 0,2916 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,2400 0,3000 0,3300 0,3800 0,5000 0,5000 0,5000 0,6200 0,6700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,2792 0,2792 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,2800 0,2800 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,2541 0,2932 0,3333 0,4274 0,5000 0,5000 0,5000 0,5726 0,6667 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,2596 0,3008 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,4000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6000 0,6700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,2474 0,2920 0,3333 0,4167 0,5000 0,5000 0,5000 0,5833 0,6667 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,2500 0,3000 0,3300 0,3800 0,5000 0,5000 0,5000 0,6200 0,6700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,2939 0,2944 0,3729 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6271 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,2900 0,2900 0,3500 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,6500 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,2680 0,3018 0,3442 0,4275 0,4938 0,5000 0,5062 0,5720 0,6514 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3400 0,4000 0,4900 0,5000 0,5100 0,6000 0,6600 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,2870 0,3138 0,3578 0,4208 0,4809 0,4998 0,5186 0,5785 0,6357 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,2700 0,3100 0,3500 0,4100 0,4800 0,5000 0,5200 0,5900 0,6500 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,2580 0,2971 0,3389 0,4176 0,4940 0,5000 0,5059 0,5820 0,6577 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,2600 0,3000 0,3400 0,3800 0,4900 0,5000 0,5100 0,6200 0,6600 

średnia arytmetyczna m 0,2640 0,2960 0,3361 0,4308 0,4978 0,5000 0,5022 0,5691 0,6635 
odchylenie standardowe s 0,0153 0,0084 0,0096 0,0076 0,0009 0,0000 0,0009 0,0076 0,0018 

współczynnik zmienności V 5,81% 2,83% 2,85% 1,76% 0,19% 0,00% 0,19% 1,33% 0,27% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.6. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,5;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 0,6666 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,3334 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,6666 0,6667 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,3334 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,6666 0,6667 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 0,6667 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,3366 0,3386 0,3618 0,5000 0,6382 0,6272 0,6382 0,6272 0,6382 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3400 0,3400 0,5000 0,6600 0,6500 0,6600 0,6500 0,6600 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,3313 0,3346 0,3542 0,4938 0,6289 0,6415 0,6458 0,6556 0,6676 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3400 0,4900 0,6500 0,6500 0,6600 0,6600 0,6700 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,3367 0,3392 0,3719 0,4809 0,5864 0,6176 0,6281 0,6423 0,6515 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3600 0,4800 0,6100 0,6300 0,6400 0,6500 0,6600 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,3299 0,3337 0,3505 0,4940 0,6345 0,6518 0,6495 0,6609 0,6696 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3400 0,4900 0,6500 0,6600 0,6600 0,6600 0,6700 

średnia arytmetyczna m 0,3317 0,3324 0,3368 0,4978 0,6593 0,6615 0,6632 0,6639 0,6665 
odchylenie standardowe s 0,0021 0,0028 0,0108 0,0009 0,0035 0,0025 0,0019 0,0017 0,0011 

współczynnik zmienności V 0,62% 0,85% 3,21% 0,19% 0,53% 0,37% 0,29% 0,26% 0,17% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.7. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,6;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7088 0,7088 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7100 0,7100 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7016 0,7378 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7400 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,6951 0,7320 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7400 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7048 0,7455 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7500 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7233 0,7233 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,7200 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7077 0,7471 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7500 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7000 0,7418 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7500 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7084 0,7536 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7600 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6667 0,7208 0,7208 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,7200 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7068 0,7459 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7500 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,6992 0,7404 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7500 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7080 0,7526 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7000 0,7500 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,3386 0,3386 0,3729 0,5000 0,6271 0,6614 0,6614 0,7056 0,7056 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,3400 0,3400 0,3500 0,5000 0,6500 0,6600 0,6600 0,7100 0,7100 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,3372 0,3385 0,3584 0,5000 0,6415 0,6612 0,6656 0,6982 0,7320 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,3400 0,3400 0,3500 0,5000 0,6500 0,6600 0,6700 0,7000 0,7400 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,3424 0,3430 0,3819 0,4998 0,6176 0,6562 0,6606 0,6862 0,7124 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,3400 0,3400 0,3700 0,5000 0,6300 0,6600 0,6600 0,6900 0,7300 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,3355 0,3362 0,3482 0,5000 0,6518 0,6637 0,6666 0,7029 0,7420 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3400 0,5000 0,6600 0,6700 0,6700 0,7000 0,7400 

średnia arytmetyczna m 0,3332 0,3333 0,3385 0,5000 0,6615 0,6666 0,6673 0,7040 0,7360 
odchylenie standardowe s 0,0036 0,0037 0,0139 0,0000 0,0025 0,0007 0,0005 0,0015 0,0027 

współczynnik zmienności V 1,09% 1,12% 4,11% 0,00% 0,37% 0,10% 0,08% 0,21% 0,37% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.8. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,7;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7088 0,8367 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7100 0,8600 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7378 0,8367 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7400 0,8600 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7320 0,8367 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7400 0,8600 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,3334 0,3334 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7455 0,8367 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8600 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,3334 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,7233 0,8571 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,8700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7471 0,8571 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7418 0,8571 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7536 0,8571 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7600 0,8700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,3334 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,7208 0,8543 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,8700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7459 0,8543 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7404 0,8543 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,3333 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7526 0,8543 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3300 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,3618 0,3728 0,3618 0,5000 0,6382 0,6614 0,6634 0,7061 0,8253 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,3400 0,3500 0,3400 0,5000 0,6600 0,6600 0,6700 0,7100 0,8600 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,3381 0,3486 0,3703 0,5062 0,6458 0,6656 0,6739 0,7347 0,8189 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,3400 0,3400 0,3500 0,5100 0,6600 0,6700 0,6700 0,7400 0,8500 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,3547 0,3636 0,4036 0,5186 0,6281 0,6606 0,6688 0,7171 0,7828 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,3500 0,3500 0,3800 0,5200 0,6400 0,6600 0,6700 0,7300 0,8200 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,3369 0,3423 0,3651 0,5059 0,6495 0,6666 0,6764 0,7456 0,8243 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3400 0,3500 0,5100 0,6600 0,6700 0,6800 0,7500 0,8500 

średnia arytmetyczna m 0,3347 0,3365 0,3400 0,5022 0,6632 0,6673 0,6691 0,7367 0,8507 
odchylenie standardowe s 0,0075 0,0102 0,0176 0,0009 0,0019 0,0005 0,0006 0,0027 0,0035 

współczynnik zmienności V 2,25% 3,04% 5,18% 0,19% 0,29% 0,08% 0,08% 0,37% 0,41% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.9. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,8;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 0,7088 0,7088 0,7088 0,8082 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 0,7100 0,7100 0,7100 0,8100 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,3334 0,4253 0,5000 0,5747 0,6666 0,7016 0,7378 0,7751 0,8282 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,4000 0,5000 0,6000 0,6700 0,7000 0,7400 0,7900 0,8500 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,3334 0,4167 0,5000 0,5833 0,6666 0,6951 0,7320 0,7647 0,8178 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,4100 0,5000 0,5900 0,6700 0,7000 0,7400 0,7800 0,8300 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,3334 0,4167 0,5000 0,5833 0,6666 0,7048 0,7455 0,7970 0,8483 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3800 0,5000 0,6200 0,6700 0,7000 0,7500 0,8200 0,8700 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 0,7233 0,7233 0,7233 0,8307 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 0,7200 0,7200 0,7200 0,8400 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,4278 0,5000 0,5722 0,6667 0,7077 0,7471 0,7882 0,8495 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,4000 0,5000 0,6000 0,6700 0,7000 0,7500 0,8100 0,8600 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,4167 0,5000 0,5833 0,6667 0,7000 0,7418 0,7810 0,8404 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,4000 0,5000 0,6000 0,6700 0,7000 0,7500 0,8000 0,8500 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,4167 0,5000 0,5833 0,6667 0,7084 0,7536 0,8095 0,8670 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3800 0,5000 0,6200 0,6700 0,7000 0,7600 0,8300 0,8800 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,5000 0,5000 0,6666 0,7208 0,7208 0,7208 0,8269 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,5000 0,5000 0,6700 0,7200 0,7200 0,7200 0,8300 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,4274 0,5000 0,5726 0,6667 0,7068 0,7459 0,7865 0,8464 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,4000 0,5000 0,6000 0,6700 0,7000 0,7500 0,8000 0,8600 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,4167 0,5000 0,5833 0,6667 0,6992 0,7404 0,7786 0,8370 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,4000 0,5000 0,6000 0,6700 0,7000 0,7500 0,7900 0,8500 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,4167 0,5000 0,5833 0,6667 0,7080 0,7526 0,8081 0,8647 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,3300 0,3800 0,5000 0,6200 0,6700 0,7000 0,7500 0,8300 0,8800 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,3729 0,5000 0,5000 0,5000 0,6271 0,7056 0,7061 0,7061 0,7881 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,3500 0,5000 0,5000 0,5000 0,6500 0,7100 0,7100 0,7100 0,8200 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,3482 0,4280 0,4998 0,5720 0,6556 0,6982 0,7347 0,7747 0,8264 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,3400 0,4000 0,5000 0,6000 0,6600 0,7000 0,7400 0,8000 0,8500 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,3631 0,4212 0,4998 0,5785 0,6423 0,6862 0,7171 0,7587 0,7969 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,3500 0,4100 0,5000 0,5900 0,6500 0,6900 0,7300 0,7800 0,8300 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,3419 0,4180 0,4997 0,5820 0,6609 0,7029 0,7456 0,8005 0,8531 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,3400 0,3800 0,5000 0,6200 0,6600 0,7000 0,7500 0,8300 0,8800 

średnia arytmetyczna m 0,3364 0,4309 0,5000 0,5691 0,6639 0,7040 0,7367 0,7751 0,8412 
odchylenie standardowe s 0,0102 0,0428 0,0001 0,0076 0,0017 0,0015 0,0027 0,0070 0,0041 

współczynnik zmienności V 3,03% 9,93% 0,01% 1,33% 0,26% 0,21% 0,37% 0,90% 0,49% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.10. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 0,9;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7088 0,8367 0,8082 0,8367 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7100 0,8600 0,8100 0,8600 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7378 0,8367 0,8282 0,8367 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7400 0,8600 0,8500 0,8600 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7320 0,8367 0,8178 0,8367 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7400 0,8600 0,8300 0,8600 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7455 0,8367 0,8483 0,8367 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8600 0,8700 0,8600 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,7233 0,8571 0,8307 0,8571 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,8700 0,8400 0,8700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7471 0,8571 0,8495 0,8571 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8600 0,8700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7418 0,8571 0,8404 0,8571 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8500 0,8700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7536 0,8571 0,8670 0,8571 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7600 0,8700 0,8800 0,8700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,7208 0,8543 0,8269 0,8543 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,8700 0,8300 0,8700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7459 0,8543 0,8464 0,8543 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8600 0,8700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7404 0,8543 0,8370 0,8543 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8500 0,8700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7526 0,8543 0,8647 0,8543 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8800 0,8700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,3618 0,5000 0,6382 0,6272 0,6382 0,7056 0,8253 0,7881 0,8253 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,3400 0,5000 0,6600 0,6500 0,6600 0,7100 0,8600 0,8200 0,8600 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,3540 0,4937 0,6300 0,6514 0,6676 0,7320 0,8189 0,8264 0,8404 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,3400 0,4900 0,6500 0,6600 0,6700 0,7400 0,8500 0,8500 0,8600 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,3663 0,4791 0,6009 0,6357 0,6515 0,7125 0,7828 0,7969 0,8150 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,3500 0,4800 0,6300 0,6500 0,6600 0,7300 0,8200 0,8300 0,8500 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,3517 0,4941 0,6340 0,6577 0,6696 0,7420 0,8243 0,8531 0,8468 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,3400 0,4900 0,6500 0,6600 0,6700 0,7400 0,8500 0,8800 0,8700 

średnia arytmetyczna m 0,3364 0,4977 0,6604 0,6635 0,6665 0,7360 0,8507 0,8412 0,8550 
odchylenie standardowe s 0,0097 0,0055 0,0164 0,0018 0,0011 0,0027 0,0035 0,0041 0,0025 

współczynnik zmienności V 2,88% 1,11% 2,49% 0,27% 0,17% 0,37% 0,41% 0,49% 0,30% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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Tabela Z.11. Wartości zmiennej wyjściowej y w zależności od wyboru zestawu funkcji przynależności,  
reguł implikacji rozmytych oraz metody wyostrzania – wyniki otrzymane w przekroju x1 = 1;  

źródło: opracowanie własne 
Prawdopodobieństwo P(Zi) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skutek S(Zi) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

  

Zestawy 
funkcji 

przynależ-
ności 

Reguły 
implikacji 
rozmytych 

Metoda 
wyostrze-

nia - - - - - - - - - 

1 Podst. Mamdani Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7088 0,8367 0,8082 0,8367 
2 Podst. Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7100 0,8600 0,8100 0,8600 
3 Podst. Algebr. Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7378 0,8367 0,8282 0,8367 
4 Podst. Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7400 0,8600 0,8500 0,8600 
5 Podst. Hamacher Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7320 0,8367 0,8178 0,8367 
6 Podst. Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7400 0,8600 0,8300 0,8600 
7 Podst. Einstein Śr. ciężk. 0,3334 0,5000 0,6666 0,6666 0,6666 0,7455 0,8367 0,8483 0,8367 
8 Podst. Einstein Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8600 0,8700 0,8600 
9 Altern. I Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,7233 0,8571 0,8307 0,8571 

10 Altern. I Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,8700 0,8400 0,8700 
11 Altern. I Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7471 0,8571 0,8495 0,8571 
12 Altern. I Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8600 0,8700 
13 Altern. I Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7418 0,8571 0,8404 0,8571 
14 Altern. I Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8500 0,8700 
15 Altern. I Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7536 0,8571 0,8670 0,8571 
16 Altern. I Einstein Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7600 0,8700 0,8800 0,8700 
17 Altern. II Mamdani Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6666 0,6667 0,7208 0,8543 0,8269 0,8543 
18 Altern. II Mamdani Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7200 0,8700 0,8300 0,8700 
19 Altern. II Algebr. Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7459 0,8543 0,8464 0,8543 
20 Altern. II Algebr. Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8600 0,8700 
21 Altern. II Hamacher Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7404 0,8543 0,8370 0,8543 
22 Altern. II Hamacher Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8500 0,8700 
23 Altern. II Einstein Śr. ciężk. 0,3333 0,5000 0,6667 0,6667 0,6667 0,7526 0,8543 0,8647 0,8543 
24 Altern. II Einstein Sym. pow. 0,3300 0,5000 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 0,8700 0,8800 0,8700 
25 Altern. III Mamdani Śr. ciężk. 0,3618 0,5000 0,6382 0,6614 0,6630 0,7056 0,8253 0,8132 0,8446 
26 Altern. III Mamdani Sym. pow. 0,3400 0,5000 0,6600 0,6600 0,6700 0,7100 0,8600 0,8300 0,8700 
27 Altern. III Algebr. Śr. ciężk. 0,3543 0,5000 0,6454 0,6619 0,6690 0,7360 0,8301 0,8344 0,8431 
28 Altern. III Algebr. Sym. pow. 0,3400 0,5000 0,6600 0,6600 0,6700 0,7400 0,8600 0,8600 0,8700 
29 Altern. III Hamacher Śr. ciężk. 0,3680 0,4998 0,6319 0,6586 0,6663 0,7256 0,8094 0,8180 0,8332 
30 Altern. III Hamacher Sym. pow. 0,3500 0,5000 0,6500 0,6600 0,6700 0,7400 0,8500 0,8400 0,8600 
31 Altern. III Einstein Śr. ciężk. 0,3525 0,5001 0,6478 0,6637 0,6703 0,7454 0,8344 0,8577 0,8462 
32 Altern. III Einstein Sym. pow. 0,3400 0,5000 0,6600 0,6700 0,6700 0,7500 0,8600 0,8800 0,8700 

średnia arytmetyczna m 0,3365 0,5000 0,6635 0,6667 0,6684 0,7373 0,8538 0,8440 0,8572 
odchylenie standardowe s 0,0099 0,0000 0,0099 0,0006 0,0003 0,0027 0,0027 0,0036 0,0022 

współczynnik zmienności V 2,95% 0,01% 1,50% 0,10% 0,05% 0,36% 0,32% 0,43% 0,25% 
Legenda: 

Podst. – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo liniowych (funkcje trójkątne,  i L), 
Altern. I – zestaw funkcji przynależności o wykresach odcinkowo kwadratowych (funkcje , S i Z), 
Altern. II – zestaw funkcji przynależności harmonicznych, 
Altern. III – zestaw funkcji przynależności Gaussa, 
Algebr. – reguły implikacji rozmytych iloczyn i suma algebraiczna, 
Śr. ciężk. – metoda środka ciężkości,  
Sym. pow. – metoda symetralnej powierzchni. 

„zdecydowanie nie” „raczej nie” „raczej tak” „zdecydowanie tak” 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
RYSUNKI WYNIKOWYCH FUNKCJI PRZYNALEŻNOŚCI 
DLA KRYTERIÓW PORÓWNAWCZYCH UZYSKANYCH  
W EKONOMICZNEJ ANALIZIE CYKLU ŻYCIA (LCCA) 
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Zestaw podstawowy funkcji przynależności  
(funkcje trójkątne oraz klas  i L o wykresach odcinkowo liniowych)  

 
Rys. Z3.1. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.2. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCEAC; źródło: opracowanie własne 
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Rys. Z3.3. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium WLC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.4. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium ΔRLCC; źródło: opracowanie własne 
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Zestaw alternatywny I funkcji przynależności  
(funkcje złożone odcinkowo kwadratowe klas , S i Z) 

 
Rys. Z3.5. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.6. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCEAC; źródło: opracowanie własne 
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Rys. Z3.7. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium WLC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.8. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium ΔRLCC; źródło: opracowanie własne 
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Zestaw alternatywny II funkcji przynależności  (funkcje harmoniczne) 

 
Rys. Z3.9. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.10. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCEAC; źródło: opracowanie własne 
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Rys. Z3.11. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium WLC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.12. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium ΔRLCC; źródło: opracowanie własne 
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Zestaw alternatywny III funkcji przynależności  (funkcje Gaussa) 

 
Rys. Z3.13. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.14. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium LCEAC; źródło: opracowanie własne 
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Rys. Z3.15. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium WLC; źródło: opracowanie własne 

 
Rys. Z3.16. Wynikowa funkcja przynależności dla kryterium ΔRLCC; źródło: opracowanie własne 
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STRESZCZENIE 

MODELOWANIE KOSZTÓW C YKLU  ŻYCIA BUD YNKÓW  
Z UW ZGLĘDN IEN IEM  CZYNN IKÓW R YZYKA  

W niniejszej pracy doktorskiej przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem 
kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka. Celem głównym pracy 
jest opracowanie podstaw matematycznych modelu pozwalającego na szacowanie całości 
kosztów życia budynków wraz z możliwością kwantyfikacji dodatku kosztowego za ryzyko dla 
konstrukcji budynków i innych konstrukcji zwykłych, czyli obiektów budowlanych czwartej 
kategorii projektowego okresu użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1990:2002. 

W rozdziale pierwszym uzasadniono podjęcie tematu pracy, przedstawiono główny cel, 
cele cząstkowe oraz główną tezę badawczą i tezy pomocnicze. Ponadto wyodrębniono 
podstawowe zagadnienia składające się na przedmiot badań w postaci kosztów cyklu życia 
budynków, w zakres których wchodzą również pojęcia całości kosztów życia budynków oraz 
dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynków, a także ryzyka, które może 
oddziaływać na budynki w poszczególnych fazach ich cyklu życia. 

W rozdziale drugim opisano pojęcia cyklu życia budynku i całego cyklu życia budynku 
w ujęciu normy ISO 15686-5:2008 “Buildings and constructed assets. Service life planning. 
Life cycle costing”, która stanowi jedną z części pakietu międzynarodowych norm  
ISO 15686:2008 „Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania”, mających 
zastosowanie w budownictwie do planowania okresu użytkowania budynków i budowli. 
Przedstawiono i omówiono typy końców cyklu życia budynku oraz scharakteryzowano pojęcia 
strategii zarządzania oraz scenariuszy cyklu życia budynku. Rozdział kończy charakterystyka 
pojęć użytkowania i utrzymania budynku. W niniejszym rozdziale autor przedstawia również 
pojęcie trwałości budynku, dokonuje syntetycznego opisu czynników mających wpływ na 
trwałość budynku, a także charakteryzuje analityczne oraz empiryczne metody, które służą do 
szacowania okresu użytkowania budynku, tj. do prognozowania długości fazy eksploatacji. 

W rozdziale trzecim scharakteryzowano pojęcia kosztów cyklu życia i całości kosztów 
życia budynku. Przedstawiono podział kosztów i przychodów ze względu na fazy cyklu życia 
budynku. Opisano ponadto zakres, cele i założenia do ekonomicznej analizy cyklu życia 
budynku (LCCA). Dokonano również przeglądu modeli służących do szacowania kosztów 
cyklu życia budynków. Scharakteryzowano wybrane modele proste, wśród których omówiono 
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przykład wdrożenia w praktykę metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków, którą 
zawarto w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie 
metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji  
o tych kosztach. W przypadku modeli złożonych wyróżniono modele uwzględniające 
wyłącznie wpływ ryzyka finansowego, a także modele uwzględniające wpływ innych 
czynników ryzyka. W niniejszym rozdziale pracy przedstawiono również autorską definicję 
dodatku kosztowego za ryzyko (ΔRLCC) jako różnicę wyrażoną w jednostkach walutowych 
pomiędzy wielkością kosztu cyklu życia budynku, która uwzględnia wpływ ryzyka na jej 
wielkość, a wielkością kosztu cyklu życia budynku, która nie uwzględnia tego wpływu. 

Rozdział czwarty traktuje o ryzyku w cyklu życia budynku. Przedstawiono w nim 
definicje ryzyka i zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych oraz wymieniono  
i scharakteryzowano metody służące do procesów identyfikacji, kwantyfikacji oraz reakcji na 
ryzyko. W rozdziale opisano również przykłady zastosowania podejścia rozmytego do oceny 
ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Ponadto przedstawiono założenia i rezultaty badań 
własnych wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków. Przedmiotowe badania 
składały się z identyfikacji i podziału czynników ryzyka w cyklu życia budynków, które zostały 
następnie poddane ocenie eksperckiej ich wpływu na wielkość odpowiadających im 
składników kosztów cyklu życia budynków. 

Rozdział piaty zawiera pełny opis podstaw matematycznych modelu szacowania całości 
kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. 
Model podzielono na dwa moduły, tj. moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków 
oraz moduł szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający kwantyfikację dodatku 
kosztowego za ryzyko. Zwrócono uwagę, że opracowany model pozwoli przeprowadzić na 
potrzeby inwestora, ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) w kontekście możliwości 
porównania budynków lub ich alternatywnych rozwiązań. Wskazano przy tym, że kryteriami 
porównawczymi mogą być: koszty cyklu życia budynku (LCC), ekwiwalent rocznych kosztów 
cyklu życia budynku (LCEAC), całość kosztów życia budynku (WLC) lub dodatek kosztowy za 
ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC). Niniejszy rozdział zawiera uzasadnienie wyboru teorii 
możliwości do budowy modelu, analizę doboru funkcji przynależności zbiorów lub liczb 
rozmytych dla wszystkich parametrów mających zastosowanie w modelu, a także 
charakterystykę struktury i algorytmów obliczeniowych obu modułów ze wskazaniem metod, 
twierdzeń i zasad wykorzystanych do ich budowy. 
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W rozdziale szóstym pracy przedstawiono praktyczny przykład obliczeniowy oraz 
opisano proces weryfikacji teoretycznej modelu szacowania całości kosztów życia budynków 
umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. W przykładzie obliczeniowym 
dokonano porównania trzech alternatywnych rozwiązań budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, które wynikają z konieczności uwzględnienia wpływu oddziaływania dwóch 
zidentyfikowanych czynników ryzyka w jego cyklu życia (błędy w projektach oraz błędnie 
przyjmowane założenia rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych). Dla inwestora (spółdzielni 
mieszkaniowej) wykonano ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) przy uwzględnieniu 
wszystkich kryteriów porównawczych objętych działaniem modelu. Zakres badań 
weryfikacyjnych objął weryfikację logiczną bazy reguł bloku inferencyjnego modułu rozmytej 
oceny ryzyka w cyklu życia budynków, badanie wrażliwości modułów rozmytej oceny ryzyka 
w cyklu życia budynków oraz szacowania całości kosztów życia budynków na ewentualność 
zmiany parametrów mogących wpływać na wyniki obliczeń, weryfikację wyników 
deterministyczną metodą wartości bieżącej netto w cyklu życia (LCNPV) oraz badanie wpływu 
zmiany wartości danych wejściowych czasowych i finansowych na wyniki obliczeń. 

Pracę doktorską zakończono rozdziałem siódmym, w którym dokonano podsumowania 
i przedstawiono wnioski, wyszczególniono wkład własny autora i osiągnięcia praktyczne pracy 
oraz wskazano kierunki dalszych badań.  
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SUMMARY 

L IFE CYC LE COSTS M ODELING  
WITH CONSID ERATION OF RISK FACTORS  

This doctoral thesis presents issues related to modeling of building’s life cycle costs 
taking into account risk factors. The main goal of the work is to develop a mathematical basis 
of a model that allows estimating the whole life cost of buildings together with the possibility 
of quantification of the risk addition for the construction of buildings and other ordinary 
constructions, i.e. buildings of the fourth designing category of service life according to  
PN-EN 1990:2002. 

In the first chapter, it was justified to undertake the topic of the doctoral thesis, the main 
and partial goals and main and auxiliary theses were formulated. In addition, the basic issues 
included in the research in the form of building life cycle costs were distinguished, including 
concepts of the whole life cost of buildings and the risk addition in the life cycle of buildings, 
as well as risks that may affect buildings in different phases of their life cycle. 

The second chapter describes the definition of the life cycle of a building and the entire 
life cycle of a building in terms of ISO 15686-5:2008 “Buildings and constructed assets. Service 
life planning. Life cycle costing” which is one of the parts of the international standards  
ISO 15686:2008 applicable in the construction industry for planning the service life of buildings 
and structures. The types of the ends of the building life cycle were described and discussed 
and the concepts of management strategy and building life cycle scenarios were characterized. 
The chapter ends with the characteristics of the terms of use and maintenance of the building. 
In this chapter, the author also presents the definition of durability of the building, makes  
a synthetic description of factors affecting the durability of the building, and characterizes 
analytical and empirical methods that are used to estimate the service life of the building,  
i.e. to predict the duration of the operation phase. 

The third chapter describes the terms of life cycle cost and the whole life cost of  
a building. The divisions of costs and incomes were presented due to the phase of the building’s 
life cycle. The scope, goals and assumptions for an economic analysis of the building’s life 
cycle (LCCA) were described and the models used for estimating the life cycle costs of 
buildings were also reviewed. Selected simple models have been characterized, among which 
an example of implementation in the practice of methods for calculating the life cycle costs of 
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buildings was discussed, which was included in the Regulation of the Minister of Investment 
and Development of July 11, 2018 on the method of calculating the life cycle costs of buildings 
and the manner of presenting information on these costs. In the case of complex models, models 
with only the impact of financial risk were distinguished, as well as models taking into account 
the impact of other risk factors. This chapter of the paper also presents the original definition 
of the addition for the risk as a difference expressed in monetary units between the sum of  
a building’s life cycle costs which involves the impact of risk, and the sum of the building’s life 
cycle costs which excludes risk. 

Chapter four deals with risks in the life cycle of the building. It presents definitions of 
risk and risk management of construction projects, and lists methods for identification, 
quantification and risk response. The chapter also describes examples of using a fuzzy approach 
to the risk assessment of construction projects. In addition, the assumptions and results of own 
research on the impact of risk on the life cycle costs of buildings were presented. The research 
consisted of identification and division of risk factors in the life cycle of buildings, which were 
then subjected to an expert assessment of their impact on the quantity of the corresponding 
components of the building life cycle costs. 

The fifth chapter contains a full description of the mathematical foundations of the 
model for estimating the whole life cost of buildings that allows the quantification of the 
addition for risk. The model has been divided into two modules, i.e. a module of a fuzzy risk 
assessment in the life cycle of buildings and a module for estimating the whole life cost of 
buildings that allows the quantification of the addition for risk. It was pointed out that the 
developed model will allow the investor to conduct the economic analysis of the building’s life 
cycle (LCCA) in the context of the possibility of comparing buildings or their alternative 
solutions. It was also pointed out that the comparison criteria may be: life cycle costs of the 
building (LCC), life cycle equivalent annual cost of the building (LCEAC), whole life cost of 
the building (WLC) or the addition for risk (ΔRLCC). This chapter provides justification for the 
choice of the theory of possibilities to build the model, analysis of the selection membership 
functions of sets or fuzzy numbers for all parameters applicable in the model, as well as the 
structure and calculation algorithms of both modules with the indication of methods, theorem 
and principles used to build them. 

The sixth chapter of the paper presents a practical calculation example and describes the 
process of theoretical verification of the model for estimating the whole life cost of buildings 
that allows the quantification of the addition for risk. In the calculation example, three 
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alternative solutions of a multi-family residential building were compared, which result from 
the need to take into account the impact of two identified risk factors in its life cycle (design 
errors and incorrectly assumptions of construction and material solutions). For an investor  
(a housing cooperative), the economic analysis of the building’s life cycle (LCCA) was 
performed, taking into account all the comparative criteria covered by the model’s operation. 
The scope of the verification studies covered the logical verification of the rules base in the 
module of the fuzzy risk assessment in the life cycle of buildings, sensitivity analysis of the 
module of the fuzzy risk assessment in the life cycle of buildings and the module for estimating 
the whole life cost of buildings for possible changes in parameters that may affect calculation 
results, verification of results by deterministic net present value method in the life cycle 
(LCNPV) and the study of the impact of changing the value of time and financial input data on 
the results of calculations. 

The doctoral thesis was completed with the seventh chapter, in which the conclusions 
were summarized and presented, the author’s own contribution and practical work 
achievements were specified, and directions for further research were indicated. 

 
 


