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WPROWADZENIE

Przedsięwzięcie budowlane to splot współzależnych działań, których celem jest 
zaspokojenie potrzeb budowlanych inwestora lub właściciela obiektu budowlanego. 
Realizacja przedsięwzięcia budowlanego w zaplanowanym czasie, przy założonych 
jakości i kosztach jest wyznacznikiem sukcesu zarówno inwestora, jak i wykonaw-
cy. Te trzy parametry przedsięwzięcia budowlanego są częstym tematem rozważań 
nie tylko naukowców, ale i praktyków, i dotyczą wszystkich faz cyklu życia obiektu 
budowlanego. Dużą wagę przywiązuje się obecnie do relacji pomiędzy uczestnikami 
przedsięwzięcia i kultury organizacyjnej. Wzniesienie i eksploatacja obiektu budow-
lanego wiążą się z obciążeniem środowiska, dlatego współczesnemu budownictwu 
musi towarzyszyć także idea zrównoważonego rozwoju.

Prezentowana monografia koncentruje się na wybranych aspektach związanych 
z zarządzaniem w budownictwie z zakresu przedsięwzięć i przedsiębiorstw budow-
lanych. W poszczególnych rozdziałach można odnaleźć podstawy teoretyczne, na-
stępnie wyniki badań, analizy lub propozycje metod rozwiązania przedstawionych 
przez autorów problemów, zdiagnozowanych w budowlanym procesie inwestycyj-
nym. Poruszane zagadnienia są aktualne i ważne zarówno z punktu widzenia nauki, 
jak i praktyki budowlanej.

Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja zainteresowań i osią-
gnięć naukowych zespołu autorów, będących pracownikami Katedry Zarządzania 
w Budownictwie Politechniki Krakowskiej i reprezentujących obszar badawczy 
związany z zarządzaniem przedsięwzięciem budowlanym. Szczegółowe cele nauko-
we i praktyczne zostały przedstawione w każdym rozdziale.

W rozdziale pierwszym wskazano najważniejsze problemy i zagrożenia mogące 
wystąpić przy udzielaniu zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zarówno po 
stronie wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak i samych zamawiających 
przygotowujących postępowanie. Szczególną uwagę zwrócono na opis przedmiotu 
zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu. W pracy przed-
stawiono wyniki analizy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz ogłoszeń 
z Biuletynu Zamówień Publicznych o zamówieniach na roboty budowlane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”.

Rozdział drugi dotyczy zastosowania metasieci jako nowego podejścia do mo-
delowania i analizy strukturalnej przedsięwzięcia budowlanego. Przedstawiono pod-
stawy teoretyczne tego podejścia i w oparciu o nieliczne przykłady z literatury jego 
dotychczasowe zastosowanie w budownictwie. Zwrócono uwagę na różne ogranicze-
nia w zakresie zastosowania metasieci w planowaniu przedsięwzięć budowlanych.
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W trzecim rozdziale scharakteryzowano coraz powszechniej stosowane w Polsce 
warunki kontraktowe FIDIC. Zwrócono szczególną uwagę na kluczowy podmiot 
kontraktu, charakterystyczny dla tych procedur – inżyniera, którego zadaniem jest 
zarządzanie i administrowanie kontraktem. Dokonano analizy zadań i obowiązków 
inżyniera kontraktu, a szczególną uwagę poświęcono sposobom i kryteriom jego 
wyboru w zamówieniach publicznych.

Celem czwartego rozdziału jest dokonanie oceny poziomu relacji partnerskich 
podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych w Polsce. Przedstawiono wyniki ba-
dań dotyczących oceny poziomu relacji partnerskich przeprowadzonych w formie 
ankiety z udziałem osób zaangażowanych w przedsięwzięcia budowlane: zarządza-
jących, wykonawców, projektantów, dostawców oraz inwestorów. Analiza wykazała, 
że pomimo rzadkiego stosowania partnerstwa w Polsce poziom relacji partnerskich 
podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych jest dobry.

Rozdział piąty opisuje wpływ narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa budowlanego. CSR pomaga 
w dostrzeżeniu i pokazaniu pozytywnego wpływu budownictwa na lokalne społecz-
ności oraz optymalizacji korzyści dla wszystkich interesariuszy. Zaprezentowano 
możliwe narzędzia realizacji CSR i efekty ich stosowania na podstawie badań klien-
tów wybranego wykonawcy. Dokonano oceny wpływu CSR w badanym przedsię-
biorstwie. 

Rozdział szósty porusza problematykę identyfikacji zagrożeń na terenie budowy. 
Celem pracy jest próba wskazania zmiennych i wyznaczenia istotności ich udziału 
w zaistnieniu wypadków przy pracy na budowach z wykorzystaniem analizy regresji. 
W pracy wykorzystano dane z rejestru prowadzonego w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Krakowie, zawierające skontrolowane budowy Małopolski, na których do-
szło do wypadków przy pracy z udziałem pracowników budowlanych.

Celem ostatniego rozdziału jest analiza procedury odbiorów mieszkań, prze-
prowadzona na podstawie spotkań odbiorowych z nabywcami lokali mieszkalnych. 
Przedstawiono praktyczne aspekty wraz z wyszczególnieniem i opisem głównych 
etapów odbiorów mieszkań. Przeanalizowano zasady zgłaszania wad i usterek bu-
dowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dokonano analizy wybra-
nych spotkań odbiorowych z udziałem nabywców mieszkań. 

Edytor
Agnieszka Leśniak 
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UDZIELANIE Z AMÓWIEŃ NA ROBOT Y BUDOWLANE 
W SYSTEMIE „ Z APROJEKTUJ I WYBUDUJ” –  

PODSTAWOWE PROBLEMY

DESIGN AND BUILD PROCUREMENT ROUTE –  
BASIC PROBLEMS

STRESZCZENIE1

Możliwość udzielenia zamówienia na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w jednym 
postępowaniu jest dużą korzyścią dla zamawiających. Opracowanie dokumentacji w formie programu 
funkcjonalno-użytkowego wymaga mniejszego nakładu sił, środków i czasu niż stworzenie dokumenta-
cji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych potrzebnych przy 
udzielaniu zamówień w formule „wybuduj”. Czy ta „prostota” postępowania nie rodzi jednak zagrożeń 
dla wykonawców i zamawiających? W niniejszym rozdziale autorka wskazuje najważniejsze problemy 
i zagrożenia, mogące wystąpić zarówno po stronie wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak 
i samych zamawiających przygotowujących postępowanie. Szczególną uwagę zwraca na opis przed-
miotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu. Przedstawia wyniki badań 
orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz ogłoszeń z Biuletynu Zamówień Publicznych o za-
mówieniach na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Słowa kluczowe: „zaprojektuj i wybuduj”, zamówienia publiczne 

ABSTRACT

The possibility of awarding a contract for the execution of design and construction works in one procedure 
is a great advantage for awarding entities. The development of documentation in the form of a functional 
and utility program requires less effort, resources and time than the creation of project documentation 
as well as technical specifications for the performance and acceptance of construction works needed in 
the case of ‘build’ contracts. Does this “simplicity” of conduct, however, pose no threat to contractors 
and contracting parties? In the article, the author indicates the most important problems and threats that 
may occur on the side of the contractors involved in the procedure, as well as the contracting authorities 
themselves preparing the procedure. Particular attention will be paid to the description of the subject of 
the contract, criteria for the evaluation of offers, conditions for participation in the procedure. The article 
will present the results of studies of the rulings of the National Appeal Chamber (KIO) and announcements 
from the Public Procurement Bulletin on works contracts in the ‘design and build’ system.

Keywords: “design and build”, public procurement

* Dr inż. Renata Kozik, Katedra Zarządzania w Budownictwie, Politechnika Krakowska.
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1. WSTĘP

Realizacja zamówienia na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wy-
buduj” (ang. Design and Build) to sposób realizacji przedsięwzięcia, w którym 
klient kontaktuje się bezpośrednio z wykonawcą inwestycji, który jest nie tylko 
odpowiedzialny za wykonanie inwestycji, ale i koordynuje proces projektowania. 
W systemie „zaprojektuj i wybuduj” wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodze-
niem ryczałtowym, co oznacza to, że klient zna swoje całkowite zaangażowanie 
finansowe na wczesnym etapie projektu, pod warunkiem że nie wprowadzi żad-
nych zmian w całym projekcie. Klient ma kontakt tylko z jedną firmą. Zamówienia 
na usługi projektowe i budowlane zleca się w jednym postępowaniu, co znacznie 
zmniejsza zaangażowanie inwestora. Po udzieleniu zamówienia na projekt i budo-
wę inwestor nie będzie musiał poświęcać czasu i wysiłku na koordynację i arbitraż 
pomiędzy oddzielnymi umowami na projekt i budowę. Proces jest znacznie mniej 
czasochłonny i nakłada na inwestora zdecydowanie mniejsze ryzyko niż tradycyjne 
podejście. 

Analizę korzyści ze stosowania systemu „zaprojektuj i wybuduj” przeprowadza 
się najczęściej analizując wysokość kosztów, czasu realizacji oraz ilość/częstotli-
wość zleceń dokonywania zmian w projekcie. System porównywany jest najczęściej 
z systemem tradycyjnym (ang. Design–Bid–Build), tj. takim, w którym wykonawca 
otrzymuje dokumentację projektową od inwestora i odpowiada za realizację prac. 
Projekty realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” są realizowane w krótszym 
okresie i korzystniejsze pod względem koszów ponoszonych przez inwestorów [17, 
20, 22]. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” pojawia się mniej zleceń zmian wynika-
jących z błędów projektowych, natomiast notuje się więcej poleceń zmian rozwiązań 
projektowych zgłaszanych przez inwestora [15, 22].

1.1. WYKONY WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE  
„ Z APROJEKTUJ I WYBUDUJ” – RYS HISTORYCZNY

System „zaprojektuj i wybuduj” został zastosowany przez wykonawców na po-
czątku lat 60. [17], kiedy wielu wykonawców budowlanych zaczęło prezentować 
ofertę w formie pakietu (ang. package deal). Tak popularnie nazywano podejście 
Design and Build, odzwierciedlające koncepcję polegającą na tym, że wykonawcy 
oferowali klientom kompletny „pakiet”, w przeciwieństwie do tradycyjnych, względ-
nie podzielonych umów, w których klienci mają oddzielne umowy z zespołem kon-
sultantów i wykonawcą. Następnie jego popularność stopniowo wzrastała, ale gwał-
towny rozwój nastąpił dopiero w latach 90. [11]. 

Zaangażowanie zespołu projektowego, kompetencje klienta i kompetencje wy-
konawcy są decydujące dla uzyskania pomyślnego wyniku inwestycji [2-4, 7, 10]. 
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Istotne są również ocena ryzyka oraz zrozumienie potrzeb użytkowników końco-
wych [13]. W tym systemie praca zespołowa, szczególnie współpraca pomiędzy pro-
jektantem i wykonawcą, ma szczególny wpływ na powodzenie projektów. 

Ogunsanmi i in. [14] badali, czy różne źródła ryzyka w projektach „zaprojektuj 
i wykonaj” można podzielić na trzy grupy ryzyka pod względem kosztów, czasu 
i jakości za pomocą techniki analizy dyskryminacyjnej. Wyniki badania wskazują, że 
przekroczenie czasu i niska jakość to dwa czynniki, które rozróżniają grupy ryzyka 
związane z kosztem, czasem i jakością.

Sama idea połączenia funkcji architekta i nadzorującego budowę (ang. master 
builder = główny budowniczy) nie jest nowa. Jej początki datują już na tysiące lat 
przed naszą erą. Budowa niektórych arcydzieł architektury i konstrukcji była nad-
zorowana przez twórców projektów, np. egipskie piramidy czy też katedra we Flo-
rencji. Rozdzielenie funkcji nastąpiło w okresie renesansu, gdy projektanci zaczęli 
oferować swoje projekty w celu uzyskania większych korzyści [6]. 

W ramach ogólnej koncepcji pojawiło się wiele wariantów realizacji zamówień 
na zaprojektowanie i budowanie [1, 11, 12, 22], rózniących się głównie sposobem 
współpracy pomiędzy projektantami a firmą wykonawczą. 

Dla procedury „zaprojektuj i wybuduj” stworzono standardowe warunki umowne. 
W 1981 r. The Joint Contracts Tribunal opublikował JCT Standard Form of Building 
Contract with Contractor’ s Design (CD 81), który w efekcie w Wielkiej Brytanii 
stworzył formalne podstawy do zawierania umów w tym systemie [16]. Również Wa-
runki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy, opublikowane przez 
FIDIC, stanowią wzorzec umowy dla tego typu zamówień [21].

System nadal jest popularny w Wielkiej Brytanii [16], natomiast w Stanach 
Zjednoczonych prognozuje się, że do 2021 r. około 44% wszystkich wydatków na 
budownictwo zostanie poniesionych na inwestycje wykonywane w tej formule [5]. 

1.2. „ Z APROJEKTUJ I WYBUDUJ” W POLSKIM  
PRAWIE Z AMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W Polsce możliwość udzielania zamówień publicznych w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” istniała już teoretycznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.) [24]. 
Przez roboty budowlane należało rozumieć „roboty budowlane w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane” [28], a więc „…budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
(Art. 3 pkt 7 Prawo budowlane). Definicja robót budowlanych w ww. ustawie o za-
mówieniach publicznych była tożsama z definicją robót budowlanych występującą 
w prawie budowlanym i nie uwzględniała realizacji robót w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Udzielanie zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia 
było „zaprojektowanie i wykonanie” to jedna z przesłanek stosowania trybu przetar-
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gu dwustopniowego (Art. 54 pkt. 4). Był to jedyny zapis w ustawie wskazujący taką 
możliwość. Pomimo wskazania w ustawie o zamówieniach publicznych możliwości 
zastosowania udzielania zamówień w tej formule w praktyce ich udzielanie nie było 
możliwe z uwagi na brak regulacji kwestii opisu przedmiotu zamówienia przy ich 
udzielaniu oraz ustalania wartości takiego zamówienia [31]. 

Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177) [25] uzupełniła brakujące regulacje. W ustawie 
wprowadzono definicję robót budowlanych rozszerzoną o definicję robót budow-
lanych w stosunku do prawa budowlanego. Roboty budowlane zdefiniowano jako 
„wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 
2016 oraz 2004 r. nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego”. Na mocy ustawy wydano akty 
wykonawcze regulujące kwestię określania przedmiotu zamówienia i wartości za-
mówienia, wskazując „program funkcjonalno-użytkowy” jako dokument, który był 
i jest podstawą do wykonania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości 
na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Te rozporządzenia to:

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz-
tów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. 
(Dz.U. nr 130, poz. 1389, tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) [18],

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 
2 września 2004 r. (Dz.U. nr 202, poz. 2072 ze zm.) [19].

Kolejna nowelizacja – Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie usta-
wy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1271) [26] wprowadziła nową definicję robót budow-
lanych, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Roboty budowlane definiowane są 
jako „.wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także reali-
zację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymagania-
mi określonymi przez zamawiającego”.

Obecnie obowiązujące zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicz-
nych z dnia 12 października 2012 r. oraz rozporządzeń Ministra Infrastruktury funk-
cjonują w zasadzie w niezmienionej formie od 2004 r. 

Kolejne nowelizacje ustawy nie wprowadzały przepisów ściśle odnoszących się 
do zamówień na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jednakże na-
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leży wspomnieć, że przeprowadzona nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicz-
nych w 2016 r. wpłynęła znacząco również na zamówienia udzielane w tej formule 
[27]. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zmiany polegające na: 

 – obowiązku określenia w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty 
budowlane wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiające-
go czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czyn-
ności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, 
z późn. zm.) – art. 29, ust. 3a [29],

 – możliwości określenia w opisie przedmiotu zamówienia konieczności przenie-
sienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji – art. 29, ust. 3b,

 – możliwości określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związa-
nych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, 
środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, 
w szczególności dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, 
niepełnosprawnych – art. 29, ust. 4,

 – możliwości opisania przedmiotu zamówienia przez określenie wymagań do-
tyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych 
– art. 30, 

 – w przypadku zamówień na roboty budowlane obowiązku określenia wymaga-
nych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadających przeznaczeniu za-
mierzonemu przez zamawiającego, w szczególności adekwatnie do przedmio-
tu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, 
w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych – art. 30, ust. 8, 

 – możliwości wymagania określonych poziomów oddziaływania na środowisko 
i klimat, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, określonej wydajno-
ści, określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, wszel-
kich pozostałych warunków technicznych i innych wymagań określonych 
w art. 30, ust. 9,

 – możliwości żądania określonego oznakowania lub spełnienia warunków wy-
maganych do uzyskania określonego oznakowania – art. 30a,

 – możliwości żądania od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego 
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przepro-
wadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego 
zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia – 
art. 30b.
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2. OPIS PRZEDMIOTU Z AMÓWIENIA I WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE Z AMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W FORMULE „ Z APROJEKTUJ I WYBUDUJ”

2.1. OPIS PRZEDMIOTU Z AMÓWIENIA – PROBLEMY

Podstawowy zakres zamówienia na roboty budowlane wykonywane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji pro-
jektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i opiniami oraz realiza-
cję robót budowlano-montażowych z zagospodarowaniem terenu i obiektami małej 
architektury. Zamawiający mogą rozszerzyć ten zakres np. o wykonanie robót roz-
biórkowych, przeprowadzenie szkolenia pracowników czy też uzyskanie w imieniu 
zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Przepisy regulujące podstawowy zakres dokumentów wymagany do wykonania 
opisu przedmiotu zamówienia zawarty został w art. 31, ust. 2 i 3 Pzp. Na mocy tego 
przepisu, gdy przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie ro-
bót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu 
funkcjonalno-użytkowego (skrót: pfu) obiektu, obejmującego opis zadania budow-
lanego stanowiącego przedmiot zamówienia. Dokument ten był bardzo często opi-
sywany w literaturze [8, 11, 12, 20], nie ma więc potrzeby opisywać go po raz kolej-
ny. Autorka wskaże tu jednak podstawowe problemy, które pojawiają się na etapie 
przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie jego interpretacji 
jako podstawy do opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania prac projektowych 
i budowlanych. 

Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. wskazuje zakres pfu, ale nie wskazuje 
dokumentów, na podstawie których należy go wykonać. Stąd też często zdarza się, 
że zamawiający opracowują pfu na podstawie wcześniej lub jednocześnie opracowy-
wanej koncepcji projektowej planowanej inwestycji [9]. Analiza postępowań o udzie-
lenia zamówienia na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych wskazuje, że 
zamawiający oprócz pfu zlecają w tym samym postępowaniu wykonanie koncepcji 
programowo-przestrzennej przyszłego zamierzenia budowlanego. W praktyce bywa, 
że zamawiający wykorzystują również wcześniej wykonane lub częściowo zrealizo-
wane projekty. Zdaniem Wiktorowskiej [30] należy raczej przyjąć założenie, że za-
kres pfu opisany w rozporządzeniu jest zakresem minimalnym, natomiast dopuszcza 
się jego rozszerzenie wynikające z indywidualnych potrzeb zamawiającego. 

W porównaniu z procedurą tradycyjną opis przedmiotu zamówienia w procedu-
rze „zaprojektuj i wybuduj” jest bardziej ogólny, co może zwiększać ryzyko zarówno 
po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. 

Ryzyko po stronie zamawiającego wiąże się z tym, że może on uzyskać przed-
miot zamówienia inny niż oczekiwał na etapie planowania inwestycji nie tylko pod 
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względem materiałów, trwałości, ale i jakości wykonania. Natomiast ryzyko po stro-
nie wykonawcy wynika z niedoszacowania faktycznej ilości i skomplikowania robót. 
Istnieje więc możliwość pojawienia się robót dodatkowych, nieujętych w ofercie. 
Ryzyko wynika również z niedoszacowania terminów uzyskania wymaganych de-
cyzji, uzgodnień i pozwoleń [9].

Wykonawca musi liczyć się z tym, że rodzaje robót i ilości podane w pfu mogą 
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Jego obowiązkiem jest za-
pewnienie wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami i rozwiązaniami 
zaakceptowanymi przez zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpły-
wające na zwiększenie zakresu, ilości i parametrów robót stanowią ryzyko wykonawcy 
i nie są traktowane jako roboty dodatkowe.

Badania przeprowadzone przez autorkę w 2013 r. [8], polegające m.in. na anali-
zie pytań zadawanych przez wykonawców zamawiającym w celu specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, pozwoliły określić najczęstsze problemy wykonawców 
przygotowujących ofertę na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Szczegółowej analizie poddano wówczas około trzydzieści postępowań. Najczęściej 
wymieniane problemy i wątpliwości wykonawców przygotowujących ofertę w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj” to:

 – zbyt ogólnie wykonany pfu, zwłaszcza w części opisowej, używanie niepre-
cyzyjnych sformułowań, niekompletna część informacyjna pfu,

 – niedoprecyzowany zakres dokumentacji, którą należy pozyskać,
 – zbyt krótkie terminy uzyskiwania uzgodnień i pozwoleń dla opracowanych 

projektów lub terminów wykonania robót budowlanych, co stwarza możli-
wość naruszenia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia i skut-
kuje obowiązkiem zapłacenia kar umownych. 

 – niedokładnie określone warunki wiedzy i doświadczenia lub oceny stopnia 
ich spełnienia,

 – brak doprecyzowania materiałów lub określenia równoważności.

2.2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA  
I  Z AWODOWA WYKONAWCÓW

W tym systemie o efekcie realizowanej inwestycji rozstrzyga dobrze wykonany 
projekt. W ramach oceny warunków postępowania zamawiający, oprócz doświadcze-
nia wykonawcy robót budowlanych i osób nadzorujących ten proces, bada również 
doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego. 

Ze względu na integracyjny charakter zamówienia (połączenie wykonania pro-
jektu z jego realizacją na budowie) w praktyce postępowań zamawiający może 
różnorako formułować swoje wymagania w zakresie doświadczenia. Zamawiają-
cy może żądać doświadczenia w realizacji robót budowlanych (w okresie ostat-
nich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie) i osobno w wykonywaniu projektów 
(w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), jak również można 
żądać doświadczenia w realizacji, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert), określonej przez zamawiającego liczby zadań, realizo-
wanych w ramach jednego kontraktu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega-
jącego na wykonaniu projektu budowlanego oraz budowie lub przebudowie okre-
ślonego obiektu budowlanego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą spełnić ten warunek łącznie.

Wykonawca musi też wykazać, że ma do dyspozycji osoby zdolne do wykonania 
zamówienia, co w tym sposobie realizacji zamówienia odbywa się przez żądanie wy-
konania go przez osoby mogące pełnić funkcje: kierownika budowy, kierownika/ów 
robót, projektanta głównego i projektantów branżowych. 

3. Z AMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOT Y BUDOWLANE W FORMULE 
„ Z APROJEKTUJ I WYBUDUJ” – BADANIA WŁASNE

3.1. KRY TERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych są uzupełnieniem warunków 
udziału w postępowaniu, również w zakresie doświadczenia zespołów wykonujących 
zamówienie. Ustawa Prawo zamówień publicznych jako jedno z kryteriów oceny 
ofert wskazuje „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do re-
alizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamó-
wienia” (art. 91, ust. 2, pkt 5).

Praktykę w tym zakresie autorka postanowiła sprawdzić na bazie pięćdzie-
sięciu postępowań w latach 2019 i 2020, ogłoszonych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych [23]. W zamówieniach na roboty budowlane w tym systemie częściej 
wymaga się doświadczenia członków zespołu projektowego (ponad 20%, w tym 
również projektantów branżowych) niż kierownika budowy (6% postępowań), ale 
to wciąż mały odsetek. W żadnym analizowanym postępowaniu cena nie jest je-
dynym kryterium. Drugim najczęściej stosowanym kryterium jest gwarancja (wa-
runki, termin lub wydłużenie terminu gwarancji), kryterium związane z terminem 
wykonania zamówienia (termin wykonania lub skrócenie terminu wykonania). 
W zamówieniach publicznych coraz częściej pojawia się ocena ofert na podstawie 
doświadczenia osób zatrudnionych do wykonywania zamówienia (kierownika bu-
dowy lub projektantów). Rodzaje kryteriów i częstotliwość ich stosowania przed-
stawiono na il. 1.
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Il. 1. Rodzaje stosowanych kryteriów w zamówieniach na roboty budowlane w formule  
„zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie aut. na podstawie [23]

Il. 2. Liczba kryteriów pozacenowych w zamówieniach na roboty budowlane w formule  
„zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie aut. na podstawie [23]

Najczęściej stosowane jest jedno kryterium pozacenowe (il. 2), głównie gwaran-
cja z wagą 0,4. Cena we wszystkich analizowanych postępowaniach ma wagę 60%. 

W porównaniu z 2013 r., w którym autorka również prowadziła badania doty-
czące kryteriów oceny ofert, sytuacja znacznie się zmieniła [8]. Wówczas aż w 90% 
cena była jedynym kryterium. W pozostałych 10% postępowań zastosowano również 
inne kryteria: termin gwarancji, termin realizacji, jakość materiałów, proponowana 
koncepcja budynku. 
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3.2. Z AMÓWIENIA NA ROBOT Y BUDOWLANE  
W FORMULE „ Z APROJEKTUJ I WYBUDUJ”  

W ŚWIETLE ORZECZEŃ KRA JOWE J IZBY ODWOŁAWCZE J

Celem badań autorki jest analiza problemów powstających na etapie przygo-
towania postępowania publicznego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Autorka poddała analizie pięćdziesiąt orzeczeń Krajowej Izby Odwoław-
czej (skrót: KIO) wydanych w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2015-2019. W większości postępowań 
(86%) zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, pozostałe 14% 
w trybie przetargu ograniczonego (il. 3).

Il. 3. Tryby zlecania zamówień publicznych na roboty budowlane w badanej próbie.  
Opracowanie aut. na podstawie [23]

W 60% postępowań odwołania oddalono, uznając decyzję zamawiającego (il. 4).

Il. 4. Liczba odwołań uwzględnionych i oddalonych w badanej próbie.  
Opracowanie aut. na podstawie [23]
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Zamawiającym zarzucano głównie:
•	 przeprowadzenie	postępowania	w	sposób	niezapewniający	zachowanie	

uczciwej	konkurencji,	równe	traktowanie	wykonawców	oraz	proporcjo-
nalność	i	przejrzystość	(art.	7	Pzp)

 Najczęstsze zarzuty: postawienie warunków udziału w postępowaniu nie-
adekwatnych i nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia; udzielenie 
niejednoznacznych, niewyczerpujących odpowiedzi; nakazanie wykonawcy 
przyjęcie rozwiązań bądź działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami; 
przerzucenie na wykonawcę wszelkiego ryzyka związanego z wykonaniem 
zamówienia; zaniechanie wezwania odwołującego do udzielenia wyjaśnień 
w trybie art. 90; opisanie przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrud-
niać uczciwą konkurencję; udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu 
niezgodnie z przepisami ustawy; stosowanie zapisów SIWZ (Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia) nie dla wszystkich wykonawców; 

•	 nieuzasadnione	wykluczenie	odwołującego	(art.	24	Pzp),	odrzucenie	ofer-
ty	odwołującego	lub	zaniechanie	odrzucenia	oferty	innego	wykonawcy	
(Art.	89	Pzp)

 Najczęstsze zarzuty: nieuzasadnione uznanie niezgodności oferty ze specy-
fikacją istotnych warunków zamówienia, błędna ocena doświadczenia; nie-
uznanie doświadczenia wnoszącego odwołanie; kwestionowanie zasadności 
przeprowadzenia procedury samooczyszczenia, nieuznanie wyjaśnień wyko-
nawcy potwierdzających, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, istotnie wpływające na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego, mianowicie nieprzyznanie punktów w ramach oceny ofert; 

•	 zaniechanie	wykluczenia	innych	wykonawców	(art.	24	Pzp)
 Najczęstsze zarzuty: podawanie informacji nieprawdziwych (niezgodnych ze 

stanem rzeczywistym), tj. przedstawianie informacji wprowadzających w błąd 
zamawiającego w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa; brak wykazania 
odpowiedniego doświadczenia konkurencyjnej firmy lub jej pracowników, co 
istotnie wpłynęło na decyzje podejmowane przez zamawiającego, skutkując 
niezasadnym przyznaniem punktów w ramach oceny ofert; z powodu toczące-
go się postępowania upadłościowego; przedstawienie przez oferentów rażąco 
niskiej ceny; niezłożenie w terminie wymaganych dokumentów;

•	 przeprowadzenie	w	sposób	błędny	oceny	ofert	(art.	91	Pzp)	
 Najczęstsze zarzuty: nieprzyznanie dodatkowych punktów za doświadczenie 

personelu biorącego udział w postepowaniu;
•	 opisanie	przedmiotu	zamówienia	w	sposób	niejednoznaczny	i	niewyczer-

pujący,	za	pomocą	niedostatecznie	dokładnych	i	niedostatecznie	zrozu-
miałych	określeń	(art.	29	Pzp)	

 Najczęstsze zarzuty: wprowadzanie nieuzasadnionych zmian do pfu; niejed-
noznaczny opis przedmiotu zamówienia przez nałożenie na wykonawcę 
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obowiązku uwzględnienia w ofercie zdarzeń nieprzewidywalnych i nadzwy-
czajnych; żądanie w opinii odwołujących się świadczeń niemożliwych, co 
w konsekwencji może spowodować nienależyte wykonanie umowy lub jej 
unieważnienie; opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, mogący utrudniać 
uczciwą konkurencję;

•	 inne
 Najczęstsze zarzuty: zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia, uzu-

pełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 26 Pzp).

Wykonawcy wnoszący odwołania najwięcej zarzutów mieli do naruszenia przez 
zamawiających art. 7, 24, 89 i 91 Pzp, następnie art. 26 i 29. Sporadycznie zarzucano 
naruszenie art. 12a, 22a, 30-32, 38, 51, 57, 91b, 94, 140, 186 i 187. Częstotliwość 
zgłaszania naruszeń artykułów ustawy Pzp została przedstawiona na il. 5.

Il. 5. Częstotliwość naruszania artykułów ustawy Pzp w ocenie wnoszących odwołanie.  
Opracowanie aut. na podstawie [23]

Spośród analizowanych wyroków najwięcej oddalonych zarzutów dotyczyło naru-
szeń art. 7, 24 i 89, co oczywiście wiąże się z tym, że najczęściej to te przepisy wska-
zywano jako podstawę naruszenia (il. 6). Wykonawcy wyeliminowani z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez wykluczenie lub niewybranie ich oferty 
jako najkorzystniejszej, podejmowali próby wskazania błędów w postępowaniu za-
mawiających, co w przypadku uznania ich argumentów umożliwiłoby im otrzymanie 
zamówienia. Najczęściej wskazywano naruszenie art. 7, który zawiera podstawowe 
zasady udzielania zamówień publicznych, tj. zachowanie uczciwej konkurencji, równe 
traktowanie wykonawców oraz proporcjonalność i przejrzystość. Jednak analiza wy-
ników odwołań wskazuje, że w większości analizowanych przypadków zamawiający 
poprawnie przygotowywali postępowania, zgodnie z ww. zasadami.
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4. PODSUMOWANIE

Jednym z głównych i najczęściej zgłaszanych przez wykonawców problemów, 
wynikających ze stosowania systemu „zaprojektuj i wybuduj”, są trudności w przy-
gotowaniu oferty umożliwiającej udział w przetargu. Za wykonanie zadania w  tym 
trybie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza, że zmniejszenie ryzyka 
złożenia propozycji nierentownej leży w dużej mierze w gestii wykonawców. Wa-
runkiem ukończenia inwestycji z sukcesem jest należyte przygotowanie się do jej 
realizacji, czyli w pierwszej kolejności sporządzenie precyzyjnej, dokładnie przeana-
lizowanej i rzetelnie wycenionej oferty z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa, 
co jest procesem długotrwałym, pracochłonnym i kosztownym. Opracowanie kom-
pletnej dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich rodzajów działań, w tym także 
robót dodatkowych, i właściwe oszacowanie kosztów możliwe jest wówczas, gdy 
zamawiający szczegółowo określi swoje wymagania i przekaże wszelkie niezbędne 
informacje oraz materiały dotyczące planowanej inwestycji. Wykonawca obarczony 
jest nie tylko odpowiedzialnością za błędy projektowe i wykonawcze, ale i obowiąz-
kiem uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń i dokumentów niezbędnych do rozpo-
częcia robót. W praktyce trudno jest więc oszacować czas realizacji zamówienia.

Problemy zamawiającego mogą wynikać z uzyskania przedmiotu zamówienia 
niespełniającego oczekiwań z etapu planowania zarówno pod względem materiałów, 
trwałości, jak i jakości wykonania. 

Pomimo małej dokładności opisu przedmiotu zamówienia ustawodawca nie prze-
widział żadnych procedur kontrolnych poszczególnych etapów inwestycji. W specyfi-

Il. 6. Liczba wyroków KIO: odwołania oddalone i uwzględnione, zawierające naruszenie 
poszczególnych przepisów ustawy. Opracowanie aut. na podstawie [23]
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kacji istotnych warunków zamówienia zamawiający powinien wskazywać konieczność 
przedstawienia do oceny zgodności z pfu proponowanych rozwiązań projektowych 
w projekcie budowlanym, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, oraz 
projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Niski odsetek odwołań w sprawie naruszenia przepisów związanych z opisem 
przedmiotu zamówienia nie świadczy o braku problemów wykonawców w tym 
zakresie. Tego typu wątpliwości rozwiązuje się na etapie składania wyjaśnień do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najwięcej odwołań dotyczy naruszeń 
przepisów związanych z przeprowadzeniem postępowań w sposób niezapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz propor-
cjonalności i przejrzystości (art. 7 ustawy Pzp).
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POTENC JAŁ APLIKAC YJNY METASIECI W PLANOWANIU 
PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

POTENTIAL OF APPLYING META-NET WORKS  
IN CONSTRUC TION PROJEC T PLANNING

STRESZCZENIE1

W niniejszym rozdziale zwrócono uwagę na zastosowanie metasieci jako nowego podejścia do modelo-
wania i analizy strukturalnej złożonych systemów, takich jak przedsięwzięcia budowlane. Przedstawiono 
podstawy teoretyczne tego podejścia i w oparciu o nieliczne przykłady z literatury jego dotychczasowe 
zastosowanie w planowaniu przedsięwzięć budowlanych. W ramach przeglądu zwrócono uwagę na róż-
ne ograniczenia w zastosowaniach metasieci w budownictwie. Natomiast ich potencjał oferuje znacznie 
większe możliwości, co z pewnością warto wykorzystać w ramach dalszych badań. 
Słowa kluczowe: metasieci, DNA (ang. Dynamic Network Analysis), przedsięwzięcia budowlane 

ABSTRACT

The article discusses the application of meta-networks as a new approach to modelling and performing the 
structural analysis of complex systems like construction projects. It presents the theoretical foundations 
of this approach and, based on the few examples discussed in the literature, its previous application in 
construction project planning. It also highlights various limitations in the application of meta-networks 
in the construction sector, and whose potential offers much greater possibilities, which can surely be 
taken advantage of in future studies.
Keywords: meta-networks, DNA (Dynamic Network Analysis), construction projects

* Dr inż. Grzegorz Śladowski, Katedra Zarządzania w Budownictwie, Politechnika Krakowska.



24 G R Z E G O R Z  Ś L A D O W S K I

1. WSTĘP

Przedsięwzięcia budowlane to złożone procesy realizowane w dynamicznych 
środowiskach. Istniejące w nich współzależności i zachodzące interakcje generu-
ją zmiany, które powodują, że przedsięwzięcia ewoluują w czasie. Uchwycenie tej 
złożoności i jej analiza wymaga myślenia systemowego [6, 16, 19]. Zgodnie z ideą 
myślenia systemowego przedsięwzięcie budowlane można traktować jako złożony 
systemem składający się z różnych elementów, jak np. zasoby ludzkie, sprzętowe 
i materiałowe, wiedza oraz zadania, które są wzajemnie powiązane (pozostają w kon-
kretnych relacjach) [26]. Uznanym i powszechnie stosowanym podejściem do mo-
delowania i analizy złożonych systemów jest wykorzystanie potencjału teorii sieci. 
Dotychczas opracowano wiele metod modelowania i analizy sieciowej, z których 
kilka najbardziej znanych, jak: CPM (ang. Critical Path Method), PERT (ang. Pro-
gram Evaluation and Review Technique), GERT (ang. Graphical Evaluation and 
Review Technique), CCPM (ang. Critical Chain Project Management), znalazło sze-
rokie zastosowanie w budownictwie. Część metod jest ciągle rozwijana w ramach 
konkretnych potrzeb ale ich koncepcja modelowania strukturalnego współzależności 
w systemie ogranicza się tylko do relacji między zadaniami z pominięciem relacji 
pomiędzy pozostałymi elementami systemu, jak np. zasoby, dotychczas uwzględnia-
ne w optymalizacji sieci w postaci funkcji celu. 

W latach 90. ubiegłego wieku Krackhardt i Carley (1998) wprowadzili pojęcie 
metasieci z modelem PCANS (ang. Precedence, Commitment of Resources, Assi-
gnment of Individuals to Tasks, Networks of Relations among Personnel and Skills 
Linking Individuals to Resources), rozumiane jako: pierwszeństwo, zaangażowanie 
zasobów, przydział ich do konkretnych zadań, sieci relacji między ludźmi i umie-
jętności, które wiążą ich z zasobami [11]. Podejście to wraz z koncepcją analizy 
dynamiki takich sieci (ang. Dynamic Network Analysis) szybko stało się podstawą 
dyscypliny nauki o sieciach i znalazło zastosowanie w wielu dziedzinach, np. walki 
z terroryzmem [2], opieką medyczna [5], analizą reakcji na skutki katastrof [30] 
itd. Próby zastosowania koncepcji metasieci w budownictwie są podejmowane do-
piero od niedawna. Celem niniejszego artykułu jest więc analiza potencjału dotych-
czasowego wykorzystania metasieci w planowaniu przedsięwzięć budowlanych.
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2. PODSTAWY TEORET YCZNE METASIECI

2.1. DEFINIOWANIE STRUKTURY METASIECI

Dany jest zbiór sieci, gdzie każda jest oparta na skierowanym grafie, składającym 
się z dwóch zbiorów elementów U i V oraz zbioru relacji: E ⊂ U × V. Każda para 
elementów, (i,  j) ∈ E dla i ∈ U oraz j ∈ V, oznacza relację pomiędzy i oraz j. Zestaw 
sieci reprezentujących takie relacje nazywamy metasiecią [14, 20].

Węzły (wierzchołki) metasieci mogą symbolizować takie elementy, jak agenci  
(ludzie lub organizacje, ang. agents), wiedza (ang. knowledge), zasoby (ang. resources), 
zadania (ang. tasks) itd. Łuki metasieci symbolizują połączenia pomiędzy nimi.

Każda metasieć może być reprezentowana za pomocą metamacierzy, która z ko-
lei zawiera macierze reprezentujące jedno- lub dwumodowe sieci zależności pomię-
dzy elementami i ∈ U oraz j ∈ V. W tabeli 1 przedstawiono przykładową metama-
cierz reprezentującą metasieć złożoną z dziesięciu podstawowych sieci. 

Tabela 1
Metamacierz reprezentująca metasieć, złożona z dziesięciu podstawowych sieci relacji  

w modelowanym systemie. Opracowanie aut.

V

U
A

(Agent)
K

(Wiedza)
R

(Zasoby)
T

(Zadanie)

A
(Agent)

(AA)
Kto z kim 

współpracuje

(AK)
Jaką wiedzę po-
siada dany agent

(AR)
Jakimi zasobami 
dysponuje dany 

agent

(AT)
Jakie zadania

realizuje
dany agent

K
(Wiedza) *

(KK)
Jaka jest zależ-
ność pomiędzy 
informacjami

(KR)
Wykorzystanie 
jakich zasobów 
umożliwia dana 

wiedza

(KT)
Realizację jakich 
zadań umożliwia

dana wiedza

R
(Zasoby) * *

(RR)
Jaka jest zależ-
ność pomiędzy 

zasobami

(RT)
Realizację jakich 
zadań umożliwia

dany zasób

T
(Zadanie) * * *

(TT)
Jaka jest zależ-
ność pomiędzy 

zadaniami

Kwadratowe macierze sąsiedztwa (znajdujące się na przekątnej metamacierzy) 
reprezentują jednomodowe sieci relacji pomiędzy jednym typem węzła, np.: macierz 
AA to reprezentacja sieci relacji między agentami, macierz KK reprezentuje sieć 
zależności pomiędzy różnymi rodzajami wiedzy, TT to określone relacje pomiędzy 
zadaniami. Macierze poza przekątną odpowiadają dwumodowym sieciom zależno-
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ści pomiędzy dwoma typami węzłów, np. w macierzy AK można zidentyfikować 
relacje pomiędzy agentami a konkretną wiedzą, jaką posiadają. Macierz RT zawiera 
informacje dotyczące przydziału poszczególnych zasobów do realizacji konkretnych 
zadań. Należy zwrócić uwagę, że lista typów węzłów w metasieci jest listą otwartą 
i wprowadzanie nowych typów węzłów będzie wynikać ze specyfiki modelowania 
i analizy danego problemu. W literaturze przedmiotu [1] proponowane są jeszcze 
inne typy węzłów, jak np. węzły ról pełnionych przez agentów, węzły symbolizujące 
konkretne wydarzenia, określające daną lokalizację itd., zidentyfikowane dotychczas 
jako dziesięć typów, co umożliwia skonstruowanie pokaźnej liczby pięćdziesięciu 
pięciu rodzajów sieci zintegrowanych w formie metasieci. 

2.2. ANALIZ A STRUKTURALNA METASIECI

Dana metasieć, będąca reprezentacją przykładowego systemu, jakim może być 
przedsięwzięcie budowlane, wymaga konkretnej analizy. Do tej pory opracowano wie-
le miar strukturalnych, które dostarczają istotnych informacji na temat modelowanego 
systemu. Miary strukturalne dotyczące sieci jednomodowych, takie jak np. gęstość 
sieci (ang. denisty), stopnie jej węzłów (ang. degrees), pośrednictwo (ang. between-
ness) i inne, są powszechnie używane np. w ramach analizy SNA (ang. Social Network 
Analysis) [24]. Z kolei dla sieci wielomodowych miary strukturalne, np. zapotrzebo-
wanie na wiedzę czy zasób (ang. needs), obciążenie pracą (ang. workload), wydajność 
(ang. performance) i inne są używane w ramach analizy DNA [18].

Dostępnych jest wiele programów wspomagających modelowanie i analizę sieci, 
zarówno jednomodowych, np. Gephi [9], UCINET [10], Pajek [8], jak i wielomodo-
wych, np. ORA [3, 7].

Podstawowe miary zgodności strukturalnej metasieci w zakresie agentów wie-
dzy, zasobów i zadań były cytowane i zweryfikowane w wielu badaniach [12], dla-
tego można je uznać za wiarygodne.

Miary te znalazły również szczególne zastosowanie w analizie przedsięwzięć 
budowlanych. Podobnie miara wydajności (ang. performance), określająca procen-
towo zadania w przedsięwzięciu, które mogą być wykonane dzięki temu, że do ich 
realizacji są przypisani agenci z odpowiednią wiedzą oraz z właściwymi zasobami 
(np. sprzęt, materiały budowlane). 

Wyznaczenie powyższych wartości wydajności metasieci wymaga użycia nastę-
pujących formuł:
 – procent zadań, które mogą być wykonane ze względu na fakt, że agenci przypisa-

ni do zadań posiadają odpowiednią wiedzę, aby je zrealizować:

 TC
T S
TK

K�
�

 (1)
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 N AT AK KTK � � �� � � �  (2)

 S t t T k t kK K� � � �� �| , : , )(N 0  (3)

gdzie:
NK – macierz luki w wiedzy (w kontekście zadań, których nie można zre-

alizować ze względu na brak agenta z wymaganą wiedzą potrzebną do 
ich realizacji),

SK – zbiór zadań, których nie można zrealizować ze względu na brak agenta 
z wymaganą wiedzą potrzebną do ich realizacji,

TCK – wydajność w oparciu o wiedzę;

 – procent zadań, które mogą być wykonane z uwagi na to, że agenci przypisani do 
zadań mają odpowiednie zasoby do ich realizacji: 

 TC
T S
TR

R�
�

 (4)

 N AT AR RTR � � �� � � �  (5)

 S t t T r t rR R� � � �� �| , : , )(N 0  (6)

gdzie:
NR – macierz luki w zasobach (w kontekście zadań, których nie można zre-

alizować ze względu na brak agenta z wymaganymi zasobami potrzeb-
nymi do ich realizacji,

SR – zbiór zadań, których nie można zrealizować ze względu na brak agenta 
z wymaganymi zasobami potrzebnymi do ich realizacji,

TCR – wydajność w oparciu o zasoby.

Ilustracja 1 przedstawia przykładowe struktury metasieci o różnej wydajności 
w zakresie wartości z przedziału [0, 1]. Im wyższa wartość, tym wyższa wydajność.

W analizie przedsięwzięć budowlanych reprezentatywność miary wydajności ze 
względu na wiedzę została zweryfikowana empirycznie [15]. Na podstawie jedena-
stu zbadanych realizacji wykazano, że wartość miary wydajności metasieci mode-
lowanych przedsięwzięć była dodatnio skorelowana z rzeczywistą ich wydajnością 
potwierdzoną w trakcie realizacji.
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3. WYKORZ YSTANIE METASIECI W BUDOWNIC T WIE

3.1. ANALIZ A WYDA JNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA PODSTAWIE DOSTĘPU 
AGENTÓW DO WIEDZ Y ORA Z PRZ YDZIAŁU DO Z ADAŃ 

Pierwsze prace dotyczyły wykorzystania metasieci do badania spójności struktu-
ralnej pomiędzy agentami, wiedzą oraz zadaniami w ramach oceny wydajności przed-
sięwzięć dotyczących realizacji sieci salonów samochodowych w Chinach [14, 15].

W publikacji autorzy [15] zwrócili uwagę na aspekt potrzebnej informacji i stanu 
jej posiadania przez uczestników przedsięwzięcia jako istotnego elementu wpływa-
jącego na jego wydajność. Wykorzystując do tego celu potencjał metasieci, na przy-
kładzie budowy sieci salonów samochodowych w Chinach autorzy zaproponowali 
optymalizację wydajności przedsięwzięć poprzez doszkalanie uczestników oraz na 
podstawie przydziału ich do poszczególnych zadań ze względu na już posiadaną 
przez nich wiedzę. 

Na bazie danych z jedenastu przedsięwzięć budowy salonów samochodowych 
„4S”, realizowanych w latach 2012-2013, zidentyfikowano: dwunastu głównych 
uczestników (węzły typu A), w tym właściciela, konsultantów i dostawców oraz 
inne lokalne podmioty, szesnaście rodzajów wiedzy (węzły typu K) związanej 
ze standardami „4S”, geodezją, kontrolą kosztów, jakości itp., oraz sześćdziesiąt 
cztery zadania (węzły typu T ), związane głównie z projektowaniem i budową 
przedmiotowych salonów. Na podstawie obserwacji na miejscu i przeprowadzo-
nych wywiadów zebrano informacje potrzebne do określenia pięciu typów relacji: 
AA, AK, AT, KT, TT. Kolejnym krokiem była analiza strukturalna opracowanej 
metasieci, której celem było zbadanie korelacji zaproponowanych sześciu miar 
zgodności wśród agentów, zadań i wiedzy [15] z rzeczywistymi wynikami (czasu, 
kosztów i jakości) realizacji rozważanych jedenastu przedsięwzięć. Spośród sze-
ściu miar, z których wszystkie wykazywały dodatnią korelację z wynikami przed-
sięwzięć (współczynniki korelacji od 0,799 do 0,945, przy poziomie istotności 
mniejszym niż 0,05), wybrano najbardziej reprezentatywną – wydajność w oparciu 
o wiedzę TCK o współczynniku korelacji równym 0,945. Autorzy wykorzystali tę 
miarę w celu wyodrębnienia przedsięwzięć wykazujących niewłaściwą zgodność 
(w ramach sieci reprezentowanych przez macierze AK i AT) w kontekście wie-
dzy posiadanej przez agenta a jego przydziałem do poszczególnych zadań. Oka-
zało się, że najmniej wydajne było przedsięwzięcie, którego wartość wydajności 
TCK była najniższa (22,5% niższa od najbardziej wydajnego przedsięwzięcia). Ze 
względu na podobieństwo analizowanych przedsięwzięć powodem niskiej wartości 
TCK mógł być niewystarczający poziom wymaganej wiedzy agentów, potrzebnej 
do realizacji przydzielonych im zadań lub błędny przydział zadań poszczególnym 
agentom w kontekście posiadanej przez nich wiedzy. Tak zidentyfikowany problem 
wymagał więc dwuetapowej optymalizacji.
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Celem pierwszego etapu była poprawa poziomu wiedzy agentów na potrzeby wyko-
nania przypisanych do nich zadań. Wykorzystując takie miary, jak: stopień centralności 
dla sieci agentów [24], stopień centralności dla sieci agentów przypisanych do zadań, 
obciążenia wiedzą agenta AWK, oraz zapotrzebowanie agenta na wiedzę CAK [15], wy-
selekcjonowano pięciu kluczowych agentów wymagających optymalizacji. 

Jednym z agentów był A02, który jak wynika z analizy struktury metasieci, mu-
siał zrealizować osiem zadań (il. 2), a do realizacji każdego z nich potrzebował spe-
cjalistycznej wiedzy. Brak połączenia węzła agenta z niektórymi węzłami wiedzy, 
np. znajomości administracji kontraktowej (K0302), oznaczało że agent nie posiadał 
wymaganej wiedzy do realizacji poszczególnych zadań. Autorzy zwrócili uwagę na 
to, że posiadanie przez agenta wspomnianej wyżej wiedzy (K0302) oraz wiedzy na 
temat kontroli kosztów (K0305) jest wymagane w pierwszej kolejności, gdyż węzły 
te połączone z dużą liczbą zadań mają największy wpływ na wydajność TCK przed-
miotowego przedsięwzięcia. W ramach optymalizacji zasugerowano albo przeszko-
lenie agenta A02 w celu nabycia wspomnianej kluczowej wiedzy K0302 i K0305, 
albo zastąpienie go innym, już przeszkolonym agentem. 

Il. 2. Struktura relacji węzła agenta A02 z węzłami wiedzy i zadań [15] 

W drugim etapie optymalizacji autorzy zidentyfikowali zadania niewłaściwie 
przydzielone do agentów. W celu określenia zadań, które nie mogły być zrealizowa-
ne ze względu na braki w wiedzy agentów, autorzy wykorzystali miarę strukturalną 
CTK [13], określającą zgodność między zadaniem a wymaganą wiedzą. Po prze-
prowadzeniu pierwszej rundy optymalizacji spośród sześćdziesięciu czterech zadań 
dwanaście wymagało zmiany przydziału do odpowiednich agentów z wymaganą 
wiedzą. Po przeprowadzeniu wywiadów z uczestnikami przedsięwzięcia okazało się, 
że nie wszystkie zadania można przydzielić do innych agentów ze względu na rygo-
rystyczne wymagania dealerskie 4S. Przykładowo podpisywanie umów i przygoto-
wanie terenu musiały być zrealizowane przez lokalnego dystrybutora. Ostatecznie 
cztery zadania z dwunastu można było przydzielić do innych agentów.
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Porównując efektywność przeprowadzonych optymalizacji, okazało się, że 
pierwsza runda, związana z doszkalaniem kluczowych agentów lub z ich zastąpie-
niem, pozwoliła uzyskać większą poprawę wydajności TCK niż runda druga, zwią-
zana z przydziałem zadań do poszczególnych agentów (il. 3). 

Il. 3. Wzrost wydajności TCK przedmiotowego przedsięwzięcia w poszczególnych rundach 
optymalizacji. Dodatkowe miary strukturalne: COAK – zapotrzebowanie agenta na wiedzę,  

COTK – zapotrzebowanie na wiedzę od strony zadania [15]

Jeżeli jeden kluczowy agent mógłby jednocześnie realizować kilka zadań, to doszko-
lenie go może znacznie zwiększyć wydajność przedsięwzięcia. 

Można więc wnioskować, aby efektywna optymalizacja rozpoczynała się od naj-
bardziej połączonych węzłów (agentów) do najmniej połączonych węzłów (zadań). 

Autorzy artykułu [15] zwracają uwagę, że w przyszłych badaniach nad zasto-
sowaniem metasieci do modelowania i analizy przedsięwzięć budowlanych można 
uwzględnić proces samouczenia się i doskonalenie wiedzy przez agentów w czasie 
trwania przedsięwzięcia. Należy jednak podkreślić, że autorzy nie zwrócili uwagi 
na potencjał metasieci, która daje możliwość modelowania i analizę komunikacji 
pomiędzy agentami, dzięki czemu mogą sobie wzajemnie udostępniać wiedzę po-
trzebną do realizacji poszczególnych zadań. 

3.2. ANALIZ A KLUCZOWYCH AGENTÓW I ŚRODKÓW PRODUKC JI  
W PLANOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Kolejnym przykładem wykorzystania metasieci w planowaniu przedsięwzięć 
budowlanych jest analiza kluczowych agentów, wiedzy i innych zasobów mających 
największy wpływ na wydajność przedsięwzięcia w obliczu wystąpienia nieko-
rzystnych zdarzeń w czasie jego realizacji [26]. Identyfikacja kluczowych uczest-
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ników, specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu i materiałów na etapie planowania 
takiego przedsięwzięcia jest więc bardzo istotna. Analiza powyższego problemu 
sprowadza się do analizy wrażliwości zdefiniowanej metasieci rozważanego przed-
sięwzięcia na spadek jej wydajności w wyniku utraty węzła agenta A, względnie 
jego połączeń z danym węzłem wiedzy K czy zasobu R w strukturze sieci. Im 
większy zarejestrowany spadek wydajności, tym dany węzeł jest bardziej kluczo-
wy. Pierwszym zastosowaniem takiej koncepcji analizy jest praca [26], w któ-
rej autorzy użyli metasieci do analizy kluczowych agentów, wiedzy i zasobów na 
przykładzie przedsięwzięcia infrastrukturalnego, polegającego na drążeniu tuneli 
w oparciu o austriacką metodę tunelowania – NATM (ang. New Austrian Tunneling 
Method) [26]. Jednak analiza wydajności metasieci, oparta na miarach TCK i TCR , 
ograniczała się do określenia jedynie liczby zadań, które nie mogły być realizowa-
ne w wyniku zakłóceń (utraty danego węzła lub połączeń) bez analizy ich zróżni-
cowanej istotności. W pracy [20] rozwinięto zaproponowane wcześniej podejście 
uwzględniając w analizie wpływ istotności zadań i ich współzależności na otrzy-
mane wyniki. Potencjał aplikacyjny tego podejścia przedstawiono na przykładzie 
prac rewaloryzacyjnych dziedzińca zewnętrznego wraz z drogami dojazdowymi 
na Zamku Królewskim na Wawelu. Zakres prac rewaloryzacyjnych dziedzińca 
obejmował wymianę infrastruktury podziemnej, wymianę konstrukcji nawierzch-
ni kamiennych ciągów pieszo-jezdnych, zabezpieczenie reliktów archeologicznych 
oraz konserwację obiektów małej architektury. Ilustracja 4 przedstawia sieć TT	
zależności pomiędzy zadaniami przedmiotowego przedsięwzięcia.

Il. 4. Model sieciowy TT zależności pomiędzy zadaniami przedsięwzięcia z zadaniami krytycznymi 
(zakreślone węzły) rewaloryzacji dziedzińca zewnętrznego na Wawelu na potrzeby analizy 

kluczowych agentów, wiedzy i zasobów potrzebnych do jego realizacji.  
Opracowanie aut. na podstawie [20] z wykorzystaniem programu ORA [7]
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Z kolei na il. 5 przedstawiono metasieć przedmiotowego przedsięwzięcia. 
W celu identyfikacji kluczowych agentów, wiedzy, zasobów potrzebnych do re-

alizacji planowanego przedsięwzięcia usuwano pojedynczo (w sposób ręczny) po-
szczególne węzły agentów lub ich połączenia i każdorazowo określano zmodyfiko-
waną miarę wydajności (uwzględniającą istotność zadań i ich współzależności) dla 
pozbawionej danego węzła lub połączenia metasieci. 

Il. 5. Metasieć planowanego przedsięwzięcia rewaloryzacji dziedzińca zewnętrznego na Wawelu 
na potrzeby analizy kluczowych agentów, wiedzy i zasobów potrzebnych do jego realizacji. 

Opracowanie aut. na podstawie [20] z wykorzystaniem programu ORA [7]

 W efekcie o kluczowości danego węzła (agent, wiedza, zasób) zdecydowały 
w pierwszej kolejności te zadania, które w wyniku utraty danego węzła jako pierwsze 
(zgodnie z najpóźniejszymi terminami ich rozpoczęcia NPTR) nie mogły być reali-
zowane. Ostatecznie najbardziej kluczowymi węzłami wpływającymi na wydajność 
przedsięwzięcia była wiedza na temat odkrytych reliktów archeologicznych, następ-
nie agenci, którymi byli podwykonawcy w branży infrastruktury i zasoby w postaci 
samojezdnych podnośników próżniowych do podnoszenia i transportu płyt kamien-
nych na terenie budowy (tabela 2).
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Tabela 2
Podwykonawca jako kluczowy agent realizacji planowanego przedsięwzięcia [20]

Agent

Zadanie

General-
ny wyko-

nawca

Podwy-
konawcy

Nadzór 
archeolo-

giczny

Nadzór 
konser-
watora

Nadzór 
inwestor-

ski

Nadzór 
autorski NPTR

Roboty 
pomiarowe x 0

Rozbiórka na-
wierzchni z płyt 
kamiennych  
i wywiezienie  
z placu budowy

x 1

Pogłębienie ko-
ryta robót drogo-
wych

x x x 31

Montaż krawężni-
ków i obrzeży x x x 36

Wykopy ręczne 
pod sieci zew. x 21

Badania 
archeologiczne x 16

Zabezpieczenie  
i konserwacja 
architektury

x x x 36

Wymiana sieci 
zew. x x 36

Zasypanie 
wykopów x x 46

Zabezpieczenie 
infrastruktury 
i reliktów oraz 
wykonanie 
podbudowy

x x x x 56

Ocena i przy-
gotowanie płyt 
kamiennych

x x x 20

Wykonanie 
nawierzchni 
kamiennej

x x x 91

Ranking	kluczo-
wych	agentów 2 1 3 4 6 5
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Identyfikacja kluczowych agentów, wiedzy i zasobów może w praktyce przy-
czynić się do opracowania planów awaryjnych przedsięwzięcia na wypadek utraty 
kluczowych środków produkcji w trakcie jego realizacji w wyniku wystąpienia nie-
korzystnych zdarzeń.

3.3. BADANIE PODATNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA NA MATERIALIZ AC JĘ CZ YNNIKÓW 
RYZ YKA ORA Z JEGO ZDOLNOŚCI ADAPTAC YJNYCH

Rozwijając myśl z podrozdziału 3.2, należy zwrócić uwagę na to, że wpływ 
niekorzystnych zdarzeń powodujących zakłócenia w przedsięwzięciu może okazać 
jeszcze bardziej istotny, jeśli zdarzenia te wystąpią równocześnie. Identyfikacja i li-
kwidacja słabych elementów systemu jest więc ważna, aby radzić sobie z ryzykiem 
i poprawiać zdolności adaptacyjne (ang. adaptive capacity) przedsięwzięcia na wy-
padek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń [17]. Obecnie w literaturze przedmiotu 
popularna jest koncepcja odporności (ang. resilience) przedsięwzięcia, która bada-
na jest w oparciu o analizę podatności (ang. project vulnerability) przedsięwzięcia 
na materializację czynników ryzyka oraz ocenę jego zdolności adaptacyjnych jako 
odpowiedź na zakłócenia przedsięwzięcia spowodowane wspomnianymi czynni-
kami. Zdecydowana większość istniejących badań nad identyfikacją podatności 
przedsięwzięć budowlanych na czynniki ryzyka i ich zdolności adaptacyjnych do 
zmieniających się warunków ma charakter jakościowy [4, 25]. Ujęcie ilościowe 
problemu zasugerowali w swoich pracach Zhu i Mostafavi, którzy wykorzystali do 
tego celu metasieci. W ich publikacjach [26, 27] podatność systemu jest rozumiana 
jako spadek spójności (w wyniku losowej utraty części węzłów i połączeń) metasie-
ci z powodu zakłóceń wywołanych czynnikami ryzyka. W celu symulowania ma-
terializacji poszczególnych czynników ryzyka autorzy wykorzystali metodę Monte 
Carlo a do oceny podatności metasieci jako modelu rozważanego przedsięwzięcia 
zaproponowali miarę wydajności TCK i TCR (opisaną już wcześniej). Zaburzenia 
spójności strukturalnej metasieci analizowanego przedsięwzięcia powodują, że do-
tychczasowy planowany czas realizacji zadań, które (z powodu zakłóceń) nie mogą 
być realizowane prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu w ramach zdolności adapta-
cyjnej systemu do nowych warunków realizacji. W pracy [28] stopień podatności 
oraz zdolności adaptacyjnej przedsięwzięcia wyrazili miarą odchylenia jego terminu 
realizacji (z uwzględnieniem działania czynników ryzyka) od pierwotnego terminu pla-
nowanego. Ilustracja 6 przedstawia schemat ideowy badania odchylenia terminu od 
planu modelowanego przez metasieć przedsięwzięcia.

Opracowaną koncepcję autorzy pracy [29] wykorzystali do analizy trzech 
studiów przypadku na potrzeby badania korelacji pomiędzy podatnością przed-
sięwzięcia na zagrożenia a wydajnością jego planu oraz korelacji pomiędzy po-
ziomem podatności przedsięwzięcia a ekspozycją na czynniki ryzyka i złożo-
ność organizacyjną.
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W pracy [21] autor zwrócił uwagę na to, że koncepcja analizy podatności modelo-
wanego przedsięwzięcia, określana jedynie jako spadek spójności strukturalnej (w wy-
niku losowej utraty części węzłów i połączeń), w modelu metasieci z powodu zakłóceń 
wywołanych zmaterializowanymi czynnikami ryzyka nie jest wystarczająca. Należy 
wziąć pod uwagę, że przedsięwzięcia budowlane ewoluują w trakcie ich realizacji, 
np. mogą wystąpić roboty dodatkowe lub zamienne, co na etapie badania podatności 
tych przedsięwzięć należałoby uwzględnić wprowadzając do struktury metasieci nowe 
węzły i połączenia z określonym prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

Ponadto w pracy [21] na potrzeby oceny spadku spójności strukturalnej metasieci 
wprowadzono wagi na jej połączeniach, aby w ramach analizy umożliwić nie całko-
witą, ale częściową utratę połączenia w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń 
losowych, jak np. częściowa absencja pracowników danego wykonawcy robót na 
etapie realizacji przedsięwzięcia.

Autor wprowadził także analizę odchyleń kosztowych w ramach analizy meta-
sieci jako uzupełnienie koncepcji miary odporności planowanego przedsięwzięcia. 
Obok odchyleń terminowych są one najczęściej wskazywanym efektem wpływu ry-
zyka na przedsięwzięcia budowlane [21].

Powyższe rozwinięcie koncepcji badania przy pomocy metasieci podatności i zdolno-
ści adaptacyjnej planowanego przedsięwzięcia zostało przetestowane na przykładzie robót 
remontowych na obiekcie zabytkowym zlokalizowanym w Krakowie [21]. Ilustracja 7 
przedstawia metasieć przedmiotowego przedsięwzięcia z zaznaczonymi dodatkowymi 
węzłami (agentów, funkcji, jakie agenci pełnią, wiedzy, zasobów i zadań), które mogą 
zostać włączone do modelu jako odwzorowanie robót dodatkowych lub zamiennych. 

Il. 6. Schemat ideowy badania odchylenia terminu realizacji modelowanego przez metasieć 
przedsięwzięcia w wyniku jego ekspozycji na czynniki ryzyka. Opracowanie aut. na podstawie [28]
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Il. 7. Metasieć planowanego przedsięwzięcia związanego z wykonaniem robót remontowych  
na obiekcie zabytkowym zlokalizowanym w Krakowie. Opracowanie aut. na podstawie [21]  

z wykorzystaniem programu ORA [7]

Na potrzeby analizy podatności zdefiniowano według szacunków ekspertów 
zbiór niekorzystnych zdarzeń i prawdopodobieństwo ich materializacji a także od-
powiadające im zakłócenia w metasieci. Poniżej przedstawiono ich przykłady:
Czynnik ryzyka: Istniejąca kostka brukowa nie nadaje się do ponownego zastosowa-
nia. Materializacja czynnika z prawdopodobieństwem 0,10.
Zakłócenia w strukturze sieci: Usunięcie połączeń węzła odpowiedniego agenta 
z węzłem wiedzy (prawidłowe wyniki badań istniejącej kostki porfirowej).
Czynnik ryzyka: Zmniejszenie liczby pracowników generalnego wykonawcy. Mate-
rializacja czynnika z prawdopodobieństwem 0,40.
Zakłócenia w strukturze sieci: Zmniejszenie wagi na połączeniach węzła pracowni-
ków generalnego wykonawcy z węzłami zadań.
Czynnik ryzyka: Istniejące podłoże gruntowe wymaga dodatkowego wzmocnienia. 
Materializacja czynnika z prawdopodobieństwem 0,50.
Zakłócenia w strukturze sieci: Uwzględnienie w modelu dodatkowych węzłów 
i ich połączeń: węzła zadaniowego (warstwa wzmacniająca stabilizowana spoiwem 
hydraulicznym), węzła wiedzy (nadzór autorski na wykonanie wzmocnienia), wę-
zła materiałów (potrzebnych do wykonania wzmocnienia), węzła wiedzy (sposób 
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wykonania wzmocnienia i jego odbioru), węzła agenta i funkcji (projektanta) oraz 
połączenia istniejących węzłów agentów ich funkcji (wykonawcy, inspektora nad-
zoru inwestorskiego) z nowo uwzględnionymi węzłami.

W celu analizy zdolności adaptacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia 
oszacowano także ewentualny upływ czasu i wzrost kosztów poszczególnych za-
dań w wyniku adaptacji przedsięwzięcia po zakłóceniach do nowych warunków 
jego realizacji.

W badaniach modelu zastosowano symulację Monte Carlo (liczba losowań 
wynosiła 1 tys.) oraz metodę ścieżki krytycznej CPM do analizy sieci zadaniowej 
w funkcji czasu. W ramach symulacji usuwano istniejące lub dodawano nowe węzły 
i połączenia w metasieci oraz zmieniano wagi tych połączeń jako efekt działania 
niekorzystnych czynników ryzyka na modelowane przedsięwzięcie.

Dla pierwotnie planowanego terminu przedsięwzięcia (bez uwzględnienia nie-
korzystnego wpływu zdarzeń losowych) wynoszącego 33 dni oraz kosztów zakłada-
nych na poziomie 190 tys. zł analiza podatności planowanego przedsięwzięcia i jego 
możliwości adaptacyjnych pozwoliła wyznaczyć:

 – średnią wartość opóźnienia terminu jego zakończenia (w wyniku uwzględnie-
nia niekorzystnego wpływu zdarzeń losowych) względem terminu pierwotnie 
planowanego, wynoszącą w przybliżeniu 14 dni,

 – średnią wartość wzrostu kosztów jego realizacji (w wyniku uwzględnienia 
niekorzystnego wpływu zdarzeń losowych) względem kosztów pierwotnie 
planowanych, wynoszącą w przybliżeniu 28 tys. zł.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatecznym rozrachunku nie uwzględniono 
kosztów ponoszonych przez wykonawcę, np. z tytułu kar umownych, czy też zwięk-
szenia tzw. kosztów pośrednich, wynikających z wydłużenia terminu, co dodatkowo 
zwiększy sumaryczny wynik odchyleń.

Powyższe podejście powinno być w przyszłości rozwijane w kierunku uwzględ-
niania współzależnych relacji w sieciach jednomodowych, np. w sieci relacji AA	
pomiędzy agentami przedsięwzięcia budowlanego. Pozwoliłoby to przykładowo na 
uwzględnienie w modelu metasieci aspektu komunikacji czy relacji partnerskich po-
między agentami pod kątem wzajemnego przekazywania sobie wiedzy i udostępnia-
nia zasobów, co w praktyce mogłoby wpływać na otrzymany poziom podatności na 
zagrożenia i zdolności adaptacyjnych modelowanego przedsięwzięcia.

3.4. ANALIZ A WPŁY WU OGRANICZEŃ NA REALIZ AC JE  
PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Ciekawym przykładem jest zastosowanie metasieci do planowania i monitorowa-
nia przedsięwzięć związanych z projektowaniem i realizacją infrastruktury skroplo-
nego gazu ziemnego (LNG) [23]. Przedsięwzięcia tego typu trwają zazwyczaj bardzo 
długo, bo około dziesięć lat, licząc od fazy planowania aż do dostawy pierwszej 
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porcji gazu. W swoich badaniach autor skupił się na dynamicznej analizie różnego 
rodzaju ograniczeń wpływających na postęp realizacji planowanych prac w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Specyfikę realizacji przedsięwzięcia oparł na tzw. 
pakietach roboczych, wśród których wyróżnił: pakiet zamówień PWP (ang. Procurement 
Work Package), pakiet inżynieryjny EWP (ang. Engineering Work Package), pakiet 
prac budowlanych CWP (ang. Construction Work Package) oraz pakiet robót instala-
cyjnych IWP (ang. Installation Work Package). W ramach tych pakietów rozważane 
były następujące ograniczenia: dla PWP związane z zamówieniami materiałów SCC 
(ang. Supply Chain Constraints), dla CWP związane z kwestią projektowania insta-
lacji EC (ang. Engineering Constraints) a dla IWP ograniczenia związane z placem 
budowy SC (ang. Site Constraints) w kontekście np. problemów z zatrudnieniem 
pracowników, dostępem do sprzętu budowlanego itp. 

Żaden pakiet roboczy nie mógł być więc uwolniony bez usunięcia wszystkich 
powiązanych z nim ograniczeń. W ramach realizacji przedsięwzięcia stany wspo-
mnianych ograniczeń zmieniają się w czasie. Systematyczne informacje o ograni-
czeniach są więc ważne w ocenie postępów prac i możliwości uwalniania kolejnych 
pakietów roboczych wolnych od ograniczeń.

Wykorzystanie potencjału metasieci w omawianym przypadku pozwoliło na 
mapowanie różnych zależności w modelowanym przedsięwzięciu, w szczególności 
relacji pomiędzy pakietami prac a ich ograniczeniami oraz w konsekwencji ich dy-
namiczną analizę na potrzeby planowania i monitorowania przedsięwzięcia.

Zaproponowana w artykule metamacierz dla przedmiotowego przypadku zawie-
rała pięć różnych typów węzłów: agentów, pakietów zadań oraz węzły ograniczeń 
inżynieryjnych, ograniczeń łańcucha dostaw i ograniczeń placu budowy, co w kon-
sekwencji pozwoliło na rozważanie piętnastu typów sieci relacji (il. 8).

W ramach dynamicznej analizy metasieci, kiedy statusy połączeń węzłów 
pakietów prac z węzłami ograniczeń są aktualizowane, to węzły te w metasieci 
zostają odpowiednio zmienione, aby odzwierciedlać aktualną sytuację przedsię-
wzięcia. Usunięcie ograniczenia będzie zależało od jego wskaźnika dojrzałości, 
będącego miarą stopnia jego usuwania. W związku z tym waga połączenia może 
być wykorzystana do odzwierciedlenia poziomu dojrzałości ograniczenia. Naj-
ważniejszą miarą strukturalną wykorzystywaną przez autora w dynamicznej ana-
lizie ograniczeń w metasieci przedsięwzięcia LNG jest miara NUCi (ang. Number 
of Unconnected Components at Time i) [22, 23]. Inerpretację graficzną tej miary 
przedstawia il. 9. 
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Il. 8. Metasieć przedsięwzięcia związanego z projektowaniem i realizacją infrastruktury skroplonego 
gazu ziemnego (LNG). Opracowanie aut. na podstawie [23]

Il. 9. Interpretacja graficzna miary NUCi [23]
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Na ilustracji 9 wypełnione węzły reprezentują dany pakiet IWP, a puste wę-
zły połączone z tym pakietem są ograniczeniami. Węzły ograniczeń mają określone 
planowane daty ich ustąpienia a planowana data uwolnienia pakietu to 20/05/2015. 
W momencie i = 14/05/2015 istnieją trzy ograniczenia związane z IWP, a wartość 
NUC wynosi zero. Gdy nastąpi zmiana czasu na 19/05/2015, ograniczenie numer 
1 zostanie usunięte, lecz wartość NUC pozostanie nadal taka sama. W momencie  
i = 20/05/2015 pakiet IWP zgodnie planem przedsięwzięcia powinien zostać uwol-
niony, ale jest to niemożliwe, gdyż pozostałe dwa ograniczenia nadal istnieją a war-
tość NUC wynosi dwa. Pakiet IWP nie może więc zostać uwolniony dopóki wszyst-
kie ograniczenia nie zostaną usunięte. Jeżeli więc miara NUC jest większa od zera, 
to wystąpią konflikty między planem usunięcia więzów ograniczeń a planowaną datą 
uwolnienia pakietu roboczego. Wartość oznacza więc liczbę konfliktów w danym 
momencie realizacji przedsięwzięcia.

W celu przeprowadzenia dynamicznej analizy przedmiotowego przedsięwzięcia 
opracowano analogowy model metasieci oparty na obwodach elektrycznych, który 
został poddany procesowi symulacji. Symulację wykrywania konfliktów w metasieci 
zakończono po 28 min. 

Ilustracja 10 pokazuje wyniki symulacji konfliktów między planem budowy 
a planem usuwania ograniczeń związanych z projektowaniem (ECN), łańcuchem 
dostaw (SCCN) oraz z ograniczeniami na placu budowy SCN.

Il. 10. Wyniki występowania konfliktów w symulowanym czasie (trwającym 28 min) między planem 
budowy a planem usuwania ograniczeń związanych z projektowaniem (ECN), łańcuchem dostaw 

(SCCN) oraz z ograniczeniami na placu budowy SCN [23]

Zespoły zarządzające przedsięwzięciami mogą więc wykorzystywać metasieci do 
mapowania procesu realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnego rodzaju ogra-
niczeń, a dynamiczną analizę sieci DNA do wykrywania konfliktów w ich usuwaniu.
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4. PODSUMOWANIE

Zgodnie z ideą podejścia systemowego przedsięwzięcie budowlane można trak-
tować jako złożony system, składający się z różnych elementów, takich jak np. zaso-
by: ludzkie, sprzętowe i materiałowe, wiedza oraz zadania, które są wzajemnie po-
wiązane. Wykorzystanie teorii sieci do modelowania i analizy złożonych systemów 
jest sprawdzonym i powszechnie stosowanym sposobem. W budownictwie znalazło 
zastosowanie wiele metod planowania i analizy sieciowej przedsięwzięć, jak np. 
CPM, PERT, GERT, CCPM. Jednak w ramach modelowania strukturalnego współ-
zależności w systemie możliwości tych metod są ograniczone, gdyż skupiają się 
tylko na relacjach między zadaniami „zaniedbując” modelowanie i analizę interakcji 
pomiędzy pozostałymi elementami systemu, jak zasoby ludzkie, sprzętowe i mate-
riałowe. W 1998 r. Krackhardt i Carley wprowadzili pojęcie metasieci z modelem 
PCANS (ang. Precedence, Commitment of Resources, Assignment of Individuals to 
Tasks, Networks of Relations among Personnel and Skills Linking Individuals to Re-
sources), rozumiane jako: pierwszeństwo, zaangażowanie zasobów, przydział ich do 
konkretnych zadań, sieci relacji między ludźmi i umiejętności, które wiążą ich z za-
sobami [11]. Koncepcja ta, bazująca na zestawie wielu rodzajów wzajemnie zinte-
growanych i uzupełniających się sieci, pozwoliła na pełniejsze uchwycenie i analizę 
elementów systemu i ich współzależności. Koncepcja metasieci znalazła już szerokie 
zastosowanie w wielu dziedzinach (medycyna, wojsko itd.), lecz badanie możliwo-
ści wykorzystania ich w budownictwie ogranicza się jedynie do kilku publikacji 
naukowych. Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie podstaw teoretycznych 
metasieci oraz ich potencjału aplikacyjnego na przykładzie dotychczasowego zasto-
sowania w budownictwie w ramach planowania oraz monitorowania przedsięwzięć 
budowlanych. Przytoczone przykłady obejmują: analizę wydajności przedsięwzięć 
budowlanych w oparciu o dostęp ich uczestników do wiedzy oraz ich przydziału do 
zadań, analizę kluczowych zasobów odnawialnych i nieodnawialnych w planowaniu 
przedsięwzięć, symulacyjne badanie podatności przedsięwzięcia na materializację 
czynników ryzyka oraz jego zdolności adaptacyjnych, a także dynamiczną analizę 
wpływu ograniczeń na jego realizację. Wymienione wyżej zastosowania mają swoje 
ograniczenia, które w ramach rozwoju badań należy wziąć pod uwagę. Ważnym kie-
runkiem dalszych badań powinno być wykorzystanie potencjału metasieci w analizie 
dynamiki systemów rozważanych w budownictwie.
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Z ARZ ĄDZ ANIE REALIZ AC JĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI  

KONTRAKTOWYMI FIDIC

MANAGEMENT OF CONSTRUC TION PROJEC TC REALIZ ATION 
ACCORDING TO FIDIC CONDITIONS OF CONTRAC T

STRESZCZENIE1

W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane aspekty dotyczące zarządzania realizacją przedsięwzię-
cia budowlanego według procedur FIDIC. Szczególną uwagę zwrócono na kluczową postać kontraktów 
FIDIC – inżyniera. Zadaniem tego podmiotu jest zarządzanie i administrowanie kontraktem, pełnienie 
nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi oraz dbanie o odpowiednią jakość ich wykonywa-
nia. Wybór inżyniera, który posiada odpowiednie kwalifikacje spoczywa na zamawiającym. W przy-
padku zamówień publicznych wybór ten sprowadza się do udzielenia zamówienia na usługę obejmującą 
pełnienie takiej funkcji. W rozdziale tym dokonano charakterystyki warunków kontraktowych FIDIC, 
a szczególną uwagę poświęcono zadaniom i obowiązkom inżyniera oraz sposobom i kryteriom jego 
wyboru przez zamawiających publicznych. 
Słowa kluczowe: FIDIC, inżynier kontraktu, usługi na zarządzanie w budownictwie, kryteria wyboru, 
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ABSTRACT

The chapter presents selected aspects of managing a construction project according to FIDIC procedures. 
Particular attention was paid to the key entity of the FIDIC Contracts – Engineer. The function  of this 
entity is to manage and administer the Contract, to perform technical supervision of construction works 
and to ensure the proper quality of their performance. The choice of an experienced Engineer who has 
the appropriate qualifications rests with the Employer. The choice of an Engineer is limited to the award 
of the service contract in the case of public procurement. The chapter characterizes the FIDIC Contract 
Conditions, and special attention is given to the Engineer’s tasks and duties. The methods and criteria 
of Engineer’s selection by public procurers was analysed.
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1. WSTĘP

Na współczesnym rynku budowlanym funkcjonuje szereg systemów realizacji 
inwestycji. Wybór konkretnego należy do inwestora i związany jest z wieloma czyn-
nikami, spośród których do najważniejszych można zaliczyć: rodzaj posiadanego 
kapitału (środki publiczne lub prywatne), doświadczenie w prowadzeniu inwestycji 
budowlanych (inwestorzy doświadczeni, tj. często i wielokrotnie dokonujący zaku-
pu usług budowlanych oraz niedoświadczeni, którzy rzadko zakupują takie usługi) 
czy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Istniejące systemy realizacji 
inwestycji można podzielić na różne sposoby. Jednym z możliwych jest podział na 
dwie grupy: systemy bez udziału firmy zarządzającej, takie jak system wykonawstwa 
częściowego, system generalnego wykonawstwa czy system „zaprojektuj i wybu-
duj”, oraz systemy z udziałem firmy zarządzającej: zarządzanie budową, zarządzanie 
kontraktami lub zarządzanie przedsięwzięciem. W pierwszej grupie inwestor sam po-
dejmuje się kierowania procesem inwestycyjnym, jest zaangażowany w prowadzenie 
przedsięwzięcia i ma dużą kontrolę nad jego realizacją. W tym przypadku inwestor 
sam podpisuje umowy z wykonawcami częściowymi lub generalnym wykonawcą, 
koordynuje prace i czuwa nad prawidłowym przebiegiem robót. Druga grupa syste-
mów realizacji przedsięwzięć budowlanych charakteryzuje się udziałem dodatkowe-
go uczestnika procesu budowlanego w postaci specjalistycznej firmy pełniącej usługi 
na zarządzanie. Takie rozwiązanie wybierają najczęściej inwestorzy nieposiadający 
odpowiednio przygotowanej kadry. W każdym systemie tej grupy to zarządzający 
w imieniu inwestora podejmuje się koordynacji prac związanych z realizacją inwe-
stycji. W zależności od przyjętego systemu różny jest zakres jego działania. Rola 
zarządzającego może ograniczyć się wyłącznie do kierowania pracami wykonawców 
robót budowlanych, z którymi umowy podpisuje bezpośrednio sam inwestor (ang. 
construction management) albo polegać na doradzaniu inwestorowi i koordynacji, 
począwszy od etapu planowania prac, poprzez fazę realizacji robót, aż do momen-
tu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (ang. project management). W systemie 
tym umowy  z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji inwestycji 
może zawierać opcjonalnie inwestor lub zarządzający. Szerszy opis tych systemów 
można znaleźć m.in. w [4, 13].

Zamawiający sektora publicznego w Polsce, decydując się na realizację przed-
sięwzięcia z udziałem firmy zarządzającej, będą zobligowani do wyboru tej fir-
my zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) [23]. Wybór zarządzającego sprowadza się więc do 
udzielenia zamówienia na usługę polegającą na pełnieniu funkcji zarządzającego 
podczas realizacji inwestycji budowlanej. 

W niniejszym rozdziale scharakteryzowano warunki kontraktowe FIDIC. Zwró-
cono szczególną uwagę na pomiot zarządzający, występujący podczas realizacji 
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przedsięwzięć budowalnych zgodnie z procedurami FDIC – Inżyniera, zwanego 
w Polsce często inżynierem kontraktu. Dokonano analizy jego zadań i obowiązków, 
a szczególną uwagę poświęcono sposobom i kryteriom jego wyboru przez zamawia-
jących publicznych. 

2. KONTRAKT Y WEDŁUG FIDIC

2.1. RODZ A JE KONTRAKTÓW 

Wzory kontraktów proponowane przez Federację Inżynierów Konsultantów 
(fr. Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils: FIDIC) są jednymi z możli-
wych systemów realizacji zadań inwestycyjnych. Dla inwestycji budowlanych fede-
racja proponuje pięć podstawowych rodzajów kontraktów, określanych jako książki: 
zielona, czerwona, żółta, srebrna i złota. Kontrakty te są znane i rozpowszechniane 
na świecie jako przykłady rozwiązań powstałych na bazie wieloletnich doświadczeń 
[11, 13]. Z reguły przedsięwzięcia budowlane  finansowane przez banki rozwoju 
wiążą się ze stosowaniem standardów FIDIC, co dotyczy w szczególności zawierania 
umów finansowanych przez Bank Światowy i PHARE. Oprócz sektora prywatnego 
warunki kontraktowe FIDIC stosowane są także przy zawieraniu umów w syste-
mie zamówień publicznych. Sposób realizacji przedsięwzięć budowlanych zgodnie 
z warunkami FIDIC jest popularny także w Polsce, a zagadnienia z nim związane są 
poruszane regularnie w krajowej literaturze [9, 10, 15, 16].

Należy podkreślić, że warunki kontraktowe proponowane przez FIDIC ulegają 
zmianom i modyfikacjom. Do 1999 r. na rynku budowlanym funkcjonowały tzw. stan-
dardowe (potocznie nazywane jako stare) warunki kontraktowe, wydane przez FIDIC:

 – czerwona książka: Warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych. 
Warunki te wydane były przez FIDIC czterokrotnie. Ostatnie (czwarte) wyda-
nie z 1987 r. przetłumaczono na język polski w 1992 r.;

 – żółta książka: Warunki kontraktowe dla robót elektrycznych i mechanicznych, 
wydane przez FIDIC trzykrotnie. Ostatnie wydanie z 1987 r.,

 – pomarańczowa książka: Warunki kontraktu dla realizacji „Projekt i Budowa” 
i „Pod klucz”, wydane przez FIDIC w 1995 r.

W 1999 r. FIDIC wydała nowe wzory warunków kontraktowych, które przetłu-
maczono następnie na język polski. Są to:

 – zielona książka: Krótka forma umowy,
 – czerwona książka: Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-

-budowlanych projektowanych przez zamawiającego,
 – żółta książka: Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i bu-

dowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez wykonawcę,
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 – srebrna książka: Warunki kontraktu na realizację EPC/pod klucz,
 – złota książka, wydana przez FIDIC w 2008 r.: Warunki kontraktu na realiza-

cję DBO/Projekt, Budowa i Obsługa.
Każdy z tych kontraktów zawiera inny zakres, podział ryzyka obciążającego stro-

ny umowy, zakres powierza wykonawcy kontraktu. Należy wspomnieć, że w 2017 r.  
na rynku pojawiły się nowe edycje warunków kontraktowych FIDIC książek czer-
wonej i żółtej, wprowadzające pewne  modyfikacje w stosunku do tych z 1999 r. 
W pracach [25, 26] zaprezentowano powody i cele, jakie przyświecały FIDIC przy 
aktualizacji warunków kontraktowych oraz najważniejsze ich modyfikacje w stosun-
ku do wersji z 1999 r. Wskazano także możliwe praktyczne konsekwencje rozwiązań 
przyjętych w najnowszej edycji warunków FIDIC.

Wśród najistotniejszych zalet stosowania warunków kontraktowych FIDIC 
w przedsięwzięciach budowalnych wymienia się [26]:

 – rozsądnie utrzymaną równowagę między wymaganiami i interesami stron 
oraz sprawiedliwy/jasny podział ryzyka pomiędzy stronami kontraktu –   
w zależności od przyjętego wzoru,

 – precyzyjne określenie procedur obejmujących najważniejsze zdarzenia na 
kontrakcie, jak np. rozpoczęcie robót,  wprowadzanie zmian, obmiary, wyce-
na robót i płatności, roszczenia, zakończenie robót i kontraktu.

W Polsce najczęściej stosowne są dwa wzory kontraktu: czerwona książka  – 
kontrakt na budowę, z założenia z wynagrodzeniem kosztorysowym dla wykonawcy 
oraz żółta książka – kontrakt dla realizacji przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” z założenia z rozliczeniem ryczałtowym. W literaturze krajowej spoty-
kamy także wiele opracowań dotyczących aspektów praktycznych stosowania wa-
runków kontraktowych FIDIC w praktyce. W pracy [10] analizowano sposoby doku-
mentowania i rozliczania zmian w przedsięwzięciu realizowanym według czerwonej 
książki FIDIC. Analizą objęto rozliczanie zwiększonych ilości przedmiarowych, no-
wych pozycji przedmiarowych i robót zamiennych, które wystąpiły na przykładowej 
inwestycji. Procedura roszczeniowa i klauzule arbitrażowe jako sposób na rozwiązy-
wanie sporów dotyczących kontraktów budowlanych były przedmiotem pracy [21]. 
Problemy w relacjach inżynier–wykonawca, zidentyfikowane jako wynik obserwacji 
i bezpośredniego udziału w realizacji inwestycji drogowych według procedur FIDIC, 
zarówno w Polsce, jak i zagranicą rozważano w publikacji [18]. W opracowaniach 
[17] zaprezentowano analizę zastosowania warunków kontraktowych FIDIC przy 
realizacji kontraktów kolejowych, w połączeniu z wewnętrznymi procedurami PKP 
PLK S.A., zwracając szczególną uwagę na problemy występujące na etapie uzgad-
niania dokumentacji projektowej. O ochronie podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych, zarówno w aspekcie regulacji FIDIC, jak i prawa polskiego pisano 
w pracy [6]. Inne aspekty związane z zarządzaniem inwestycjami budowlanymi re-
alizowanymi w Polsce w sektorach prywatnym i publicznym poruszano w pracach 
[13, 15, 16, 20]. 
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2.2. PODMIOT Y KONTRAKTU WEDŁUG WZORÓW FIDIC

W stosowanych najczęściej w Polsce wzorach kontraktów FIDIC (książkach 
czerwonej i żółtej) uczestnikami procesu budowlanego są: zamawiający, wykonawca 
i inżynier. Powiązania między nimi przedstawiono na il. 1.  

Il. 1. Uczestnicy kontraktu według FIDIC. Opracowanie aut.

W warunkach ogólnych [24] klauzula 1.1.2 definiuje strony i osoby na kontr-
akcie. Według zapisów pod pojęciem strony należy rozumieć  zamawiającego lub 
wykonawcę. Według FIDIC (klauzula 1.1.2.2) zamawiający „oznacza osobę wymie-
nioną w Załączniku do Oferty jako zamawiający oraz jej prawnych  następców”. 
Zamawiający zawiera kontrakt zgodnie z umową i jest płatnikiem wykonanych robót 
objętych zakresem kontraktu (finansuje je). W celach organizacyjnych zamawiający 
wskazuje często przedstawiciela zamawiającego, czyli osobę fizyczną, która dzia-
ła w jego imieniu. Według klauzuli 1.1.2.3 warunków ogólnych [24] wykonawca 
„oznacza osobę wymienioną w Ofercie, zatwierdzoną przez Zamawiającego jako 
wykonawca oraz jej prawnych następców”. Ustanowienie przez wykonawcę przed-
stawiciela wykonawcy jest przewidziane w warunkach kontraktowych. Jest to osoba 
fizyczna, wskazana w kontrakcie lub wyznaczona przez wykonawcę, która działa 
w jego imieniu. Odpowiedzialna jest za wykonanie zobowiązań wykonawcy, włącz-
nie z kierowaniem personelem wykonawcy. W ramach warunków kontraktowych 
zdefiniowano także pojęcia: personel zamawiającego i personel wykonawcy. Skład 
zespołów przedstawiono na il. 2.
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W zależności od wybranego wzoru umowy, każda ze stron kontraktu ma swo-
je obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność. Podstawowe z nich zestawiono 
w tabelach 1 i 2, w oparciu o dwa popularne wzory kontraktu – książki czerwoną 
i żółtą FIDIC. 

Tabela 1
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zamawiającego według FIDIC.  

Opracowanie aut. na podstawie [24]

Zamawiający

Obowiązki Uprawnienia Odpowiedzialność

1. Zapewnienie dostępu  
do placu budowy (kl. 2.1)

2. Pomoc w uzyskiwaniu 
zezwoleń (kl. 2.2)

3. Współdziałanie z wykonawcą 
(kl. 2.3)

4. Przygotowanie finansowe 
(kl. 2.4)

5. Wskazanie inżyniera 
(kl. 3.1) – w srebrnej 
książce przedstawiciela 
zamawiającego

6. Dokonywanie płatności  
(kl. 14.7) 

7. Powołanie komisji 
rozjemczej (kl. 20.2)

1. Roszczenia zamawiającego 
(kl. 2.5)

2. Prawo dokonywania 
inspekcji (kl. 7.3)

3. Wypowiedzenie kontraktu  
(kl. 15.2)

4. Rozwiązanie kontraktu  
(kl. 15.5)

5. Zatrudnienie innego wy-
konawcy  w szczególnej 
sytuacji (kl. 7.6)

1. Czerwona książka:  
dokumentacja projektowa, 
przyjęte rozwiązania 
technologiczne, kompletność 
zaprojektowanej inwestycji, 
ilość robót przewidzianych 
do wykonania

2. Żółta książka:
 pełne i wyczerpujące 

określenie przedmiotu 
zamówienia

Il. 2. Skład personelu zamawiającego i wykonawcy. Opracowanie aut. na podstawie [24]



ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI FIDIC 51

Tabela 2
 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wykonawcy według FIDIC.  

Opracowanie aut. na podstawie [24]

Wykonawca

Obowiązki Uprawnienia Odpowiedzialność

1. Wykonanie i wykończenie robót zgodnie 
z kontraktem oraz poleceniami inżyniera 
i usunięcie wszelkich wad w robotach 
(kl. 4.1)

2. Wniesienie zabezpieczenia wykonawcy 
(kl. 4.2)

3. Wyznaczenie przedstawiciela 
wykonawcy (kl. 4.3)

4. Podwykonawcy (kl. 4.4)
5. Współpraca z zamawiającym (kl. 4.6)
6. Wytyczenie robót (kl. 4.7)
7. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa 

(kl. 4. 8)
8. Zapewnienie jakości (kl. 4.9)
9. Dostarczanie raportu (kl. 4.21) 

10. Umożliwienie zamawiającemu 
dokonywania inspekcji (kl.7.3)

11. Próby końcowe (kl. 9.1)
12. Powołanie komisji rozjemczej (kl. 20.2)

1. Przedłużenie czasu 
na ukończenie oraz 
uprawnienia do 
płatności z powodu 
nieprzewidywalnych 
warunków fizycznych 
(kl. 4.12) – nie 
w srebrnej książce

2. Zawieszenie  
i wypowiedzenie 
kontraktu  
(kl. 16)

1. Czerwona książka 
– realizacja zgodnie 
z dokumentacją 
projektową  
i specyfikacją  
techniczną.

2. Żółta książka –  
za przyjęte rozwiązania 
techniczne, 
konstrukcyjne, 
kompletność 
zaprojektowania 
inwestycji, 
spełnienie wymagań 
zamawiającego  
w projekcie, uzyskanie 
założonych parametrów 
końcowych

Analizując podmioty na kontrakcie, należy także wspomnieć o wprowadzonej 
do schematu (il. 1) komisji rozjemczej, która powoływana jest wspólnie przez stro-
ny kontraktu. W jej skład wchodzą jedna lub trzy osoby. W przypadku wariantu  
trzyosobowego wykonawca i zamawiający wskazują po jednym członku komisji, 
który musi zostać zaakceptowany przez drugą stronę. Trzeciego członka – przewod-
niczącego komisji strony wyznaczają wspólnie. Rolą komisji jest przede wszystkim 
rozwiązywanie sporów, ale może ona także wydawać opinie w różnych sprawach 
związanych z kontraktem, o ile Strony umowy tak uzgodnią. Umowa o rozjemstwo 
jest trójstronną umową zawartą między zamawiającym, wykonawcą oraz członkiem 
komisji rozjemczej, która nie zawsze występuje podczas realizacji przedsięwzięcia, 
gdyż strony mogą zrezygnować z jej powoływania.

Inżynier nie jest stroną kontraktu zawartego między wykonawcą a zamawiają-
cym. Podczas przygotowania inwestycji, realizacji robót oraz w okresie zgłaszania 
wad inżynier działa (zarządza kontraktem) w imieniu zamawiającego [10]. Rolę in-
żyniera opisano szerzej w podrozdziale 3.2. 
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3. ROLA Z ARZ ĄDZ A JĄCEGO W REALIZ AC JI  
PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO

Podejmując temat podmiotów zarządzających przedsięwzięciem budowlanym, 
należy zaznaczyć, że uczestnikiem procesu inwestycyjnego w Polsce według Prawa 
budowlanego [22] – oprócz inwestora, projektanta, kierownika budowy – jest tzw. 
inspektor nadzoru, który pełni funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy i prze-
biegiem robót oraz czuwa nad prawidłowością procesu budowlanego. Szczegółowy 
zakres jego obowiązków określa wspomniana ustawa [22]. Inspektor nadzoru może 
być pracownikiem inwestora posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
lub może być zatrudniony z zewnątrz. Każdy inwestor ma prawo (a przy określonych 
rodzajach robót obowiązek) ustanowić inspektora nadzoru. Zatem na większości pol-
skich budów w imieniu zamawiającego na budowie funkcjonuje inspektor nadzoru, 
stanowiący organ kontrolny nad działalnością wykonawcy. W praktyce czynności 
inspektora nadzoru wynikające z polskiego prawa budowlanego są zazwyczaj włą-
czane w zakres obowiązków inwestora zastępczego lub inżyniera występującego 
w warunkach FIDIC, o ile podmioty te występują w procesie inwestycyjnym [14].

3.1. INWESTOR Z ASTĘPCZ Y

Jednym ze sposobów realizacji inwestycji budowlanych z udziałem zarządzają-
cego jest przekazanie działań inwestora wybranemu podmiotowi, tzw. inwestorowi 
zastępczemu.  Definicje inwestora zastępczego podaje Polska Norma z  25 kwietnia 
2000 r. – PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo – Terminologia – Terminy stosowane 
w umowach. Inwestor zastępczy został w niej zdefiniowany jako jednostka organiza-
cyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego, odpowiedzialna przed nim za 
organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzię-
ciu inwestycyjnym. Zgodnie z tą definicją inwestor zastępczy organizuje, koordynuje 
i rozlicza fazy procesu inwestycyjnego nie wykonując ich sam. Zatem nie jest zobo-
wiązany do wykonania przedsięwzięcia, ale określonych czynności (w zastępstwie 
inwestora), które prowadzą do zrealizowania inwestycji. Zakres czynności powierza-
nych inwestorowi zastępczemu musi zostać określony indywidualnie przez inwestora 
bezpośredniego. Obowiązki inwestora zastępczego to m.in.: przygotowanie doku-
mentów formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania warunków na przyłączenie 
obiektu do istniejących sieci, określenie zakresu dokumentacji projektowej, zapew-
nienie opracowania projektu budowlanego, określenie zakresu robót, przeprowadze-
nie czynności związanych z wyborem wykonawcy, zorganizowanie procesu budowy, 
wybór kierownika budowy, kontrola wykonania robót, kontrola rozliczeń budowy, 
odbiór robót. Obszerniejszą listę możliwych zadań inwestora zastępczego można 
znaleźć w [7]. Inwestor musi podjąć także decyzję, jaką rolę powierzy inwestoro-
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wi zastępczemu. Może pełnić on funkcję  przedstawiciela zamawiającego, działając 
w jego imieniu i na jego rachunek, stając się upoważnionym pełnomocnikiem, ale 
nie stroną np. w umowach z projektantem, wykonawcami czy dostawcami. W tym 
wypadku zamawiający sam dysponuje środkami finansowymi, nie przekazuje ich in-
westorowi zastępczemu. Inne rozwiązanie polega na tym, że zamawiający przekazuje 
środki finansowe i prawo do dysponowania nimi inwestorowi zastępczemu, a ten 
ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
projektantów, wykonawców i dostawców, z którymi podpisuje umowy. W pierwszym 
przypadku umowa z inwestorem zastępczym będzie umową starannego wykonania, 
w drugim umową o cechach powierniczych [7].

3.2. INŻ YNIER WEDŁUG FIDIC

Inżynier, zwany często w Polsce inżynierem kontraktu, to podmiot uczestniczący 
w realizacji przedsięwzięcia budowlanego, którego zadaniem, zgodnie z FIDIC, jest 
zarządzanie i administrowanie kontraktem. W praktyce inżynier oznacza grupę osób 
o określonych specjalizacjach, których zadaniem jest kontrola procesu inwestycyj-
nego. Zgodnie z klauzulą 3.1 warunków ogólnych [24]: „Zamawiający wyznaczy 
Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. Personel 
Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fa-
chowców zdolnych do wypełniania obowiązków”.

Inżynier nie jest stroną kontraktu zawartego między wykonawcą a zamawiają-
cym. Warunki jego zatrudnienia są ustalone w umowie zawartej między zamawia-
jącym a inżynierem. Umowa powinna zawierać zakres obowiązków i upoważnień 
inżyniera, które wynikają z rodzaju wybranego wzoru warunków kontraktowych, 
zgodnie z którymi realizowana jest inwestycja. Umowa może być oparta na wzorach 
warunków kontraktowych FIDIC biała książka – wzór umowy o usługach klient/
konsultant. W polskich realiach zamawiający przygotowują często własne wzory 
umów cywilnoprawnych na pełnienie funkcji inżyniera, zgodnie z polskim prawem. 
Informacje na temat inżyniera w kontraktach FIDIC znajdziemy w rodzimych pozy-
cjach literaturowych [1, 2, 8].

Zadaniem inżyniera jest zarządzaniem kontraktem. Powinien pełnić nadzór tech-
niczny nad wykonywanymi robotami budowlanymi oraz dbać o odpowiednią jakość 
ich wykonywania. W związku z tym ma szereg uprawnień i obowiązków. Wypełnia 
je wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody i akceptacje w formach ustnej i pisem-
nej, obowiązujących dla wykonawcy. Inżynier zatwierdza m.in. podwykonawców 
wprowadzanych na plac budowy, podstawowe dokumenty realizacji kontraktu, np.: 
harmonogram robót, plan płatności,  program zapewnienia jakości. Ponadto wydaje 
decyzje dotyczące terminów realizacji kontraktu, decyduje  o dopuszczeniu do sto-
sowania materiałów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, zatwierdza 
kwoty do zapłaty w Przejściowych Świadectwach Płatności, interpretuje roszczenia 
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stron i rozstrzyga je w zakresie ustalonym warunkami kontraktu.  Należy podkreślić, 
że według klauzuli 3.1, podpunkt a) Warunków Ogólnych Kontraktu tzw. czerwo-
nej książki [24] „gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień 
wymienionych lub   wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imie-
niu Zamawiającego”. Inżynier nie ma możliwości korygowania tego kontraktu ani 
zwalniania żadnej ze stron z zapisanych w nim obowiązków. Do jego obowiązków 
należy interpretowanie kontraktu zgodnie z jego zapisami.  Inżynier jest aktywnie 
działającym uczestnikiem, pełniącym rolę zarządzającego realizacją przedsięwzięcia 
budowlanego, ale nie jest podmiotem umocowanym w polskim prawie budowlanym 
jako uczestnik procesu inwestycyjnego. 

Rolę inżyniera jako uczestnika procesu inwestycyjnego analizowano w pracach 
[3, 19]. W publikacji [14] przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy wymagań 
i zakresu obowiązków stawianych inżynierom kontraktu i inspektorom nadzoru in-
westorskiego. Wykazano, że oba te podmioty mają za zadanie reprezentować (lecz 
nie zastępować) zamawiającego i czuwać nad prawidłowością przebiegu budowy. 
Przy czym inżynier kontraktu nie musi być z wykształcenia inżynierem budowlanym 
(choć takich inżynierów ma zwykle w zespole), podczas gdy inspektor nadzoru musi 
posiadać wykształcenie techniczne, mieć uprawnienia wykonawcze do pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wiedzę z zakresu prawa budow-
lanego i polskich norm budowlanych, być członkiem odpowiedniej izby samorządu 
zawodowego oraz ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

4. SPOSOBY I KRY TERIA WYBORU INŻ YNIERA

FIDIC podkreśla, że wybór inżyniera nie powinien odbywać się wyłącznie 
w oparciu o cenę, ale na podstawie oceny zdolności inżyniera do wykonania usługi. 
Najważniejsze jest bowiem pozyskanie inżyniera doświadczonego, posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje, który na wykonanie usługi inżyniersko-doradczej poświę-
ci dostateczną ilość czasu. Istotne znaczenie mają tu relacje pomiędzy inżynierem 
a zamawiającym, które powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu. 

Opis i wyjaśnienie możliwych i sugerowanych do stosowania kryteriów  wy-
boru inżyniera można  odnaleźć m.in. w pracy [11]. Znajdują się wśród nich: kom-
petencje techniczne (np. kwalifikacje, doświadczenie), zdolności organizacyjne 
(np. stosowane procedury), dostęp do zasobów (ludzkich i finansowych), nieza-
leżność zawodowa (np. brak powiązań z organizacjami, które mogłyby wpłynąć 
na niezależność), sprawiedliwe struktury wynagrodzenia (wynagrodzenie pracow-
ników zapewniające świadczenie usług na właściwym poziomie), uczciwość za-
wodowa, a także system zapewnienia jakości (wypracowane metody zapewnienia 
jakości i kontroli usług). 
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Ustawa Prawo zamówień publicznych [23] (według art. 91, ust. 2), podaje, 
że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odno-
szące się do przedmiotu zamówienia, np. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na 
jakość wykonania zamówienia. Cena lub koszt musi być jednym z kryteriów oceny 
ofert, ale nie jedynym.

Wybór innych kryteriów oceny ofert (poza ceną lub kosztem) powinien zależeć 
od przedmiotu zamówienia, jego rodzaju i specyfiki. Obowiązkiem zamawiającego 
jest poinformowanie wykonawcy o wszystkich kryteriach, jakimi będzie się kierował 
przy wyborze oferty. Ma też obowiązek podać kryteria i ich znaczenie oraz przypisać 
każdemu z nich odpowiednią wagę procentową. 

W celu zbadania metod pozyskiwania inżyniera przez zamawiających na rynku 
zamówień publicznych poddano analizie ogłoszenia o wynikach udzielonych zamó-
wień na usługi w budownictwie, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu 
przy realizacji przedsięwzięć budowlanych. Dokonano analizy dwudziestu ośmiu 
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, które ukazały się w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych w okresie od stycznia do maja 2020 roku (https://bzp.uzp.gov.pl/). 

We wszystkich analizowanych zamówieniach zastosowano tryb przetargu nie-
ograniczonego, najczęściej stosowany tryb, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy 
(art. 39 Ustawy Pzp). Stosowanie procedury przetargu nieograniczonego ma kilka 
istotnych zalet, wśród których warto wymienić [12]:

 – brak wymogu uzasadnienia i potrzeby wystąpienia jakichkolwiek przesłanek 
do jego stosowania; 

 – wybór najlepszej oferty według przyjętych kryteriów – stosunkowo łatwa po-
równywalność ofert, łatwe uzasadnienie wyboru wykonawcy;

 – tryb najbardziej konkurencyjny – oferty mogą składać wszyscy zaintereso-
wani wykonawcy; 

 – nieskomplikowana procedura. Zamawiający ogłasza przetarg, a w odpowiedzi 
na ogłoszenie wszyscy zainteresowani składają oferty, spośród których wy-
bierana jest najkorzystniejsza. 

Wady procedury przetargowej to [12]: 
 – czasochłonność poszukiwania przez wykonawcę  informacji na temat ogło-

szonych  przetargów (przy czym systemy informatyczne znacznie to uła-
twiają),

 – ograniczona możliwość uzgodnienia szczegółów zobowiązań stron ze wzglę-
du na zawężone kontakty interpersonalne, 

 – konieczność wniesienia wadium (obowiązkowe w zamówieniach publicznych 
o wartości powyżej kwot progowych).

Wśród analizowanych przetargów przy wyborze najkorzystniejszej oferty stoso-
wano dwa (53% zamówień), lub trzy (47% zamówień) kryteria, co przedstawia il. 3.
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We wszystkich przypadkach wskazywano cenę z wagą 60% oraz doświadczenie 
inżyniera kontraktu z wagą od 20% do 40%. W przypadku gdy doświadczenie inży-
niera kontraktu otrzymywało wagę 40% i było jedynym kryterium pozacenowym, za-
mawiający często zapisywali: doświadczenie zespołu inżyniera kontraktu. Przy trzech 
kryteriach doświadczenie inżyniera kontraktu przyjmowało wagę 20%, a trzecie kry-
terium definiowano jako doświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego – także 
z wagą 20%. Taki podział kryteriów nie jest uzasadniony, zwłaszcza jeśli inspektorzy 
nadzoru stanowią zespół (asystentów) inżyniera kontraktu w polskiej rzeczywistości.

Częstość występowania tych kryteriów w badanych przedsięwzięciach przedsta-
wiono na il. 4.

Il. 3. Liczba kryteriów stosowana przez zamawiających przy wyborze inżyniera kontraktu  
w analizowanych zamówieniach. Opracowanie aut.

Il. 4. Częstość występowania kryteriów wyboru inżyniera kontraktu w analizowanych zamówieniach. 
Opracowanie aut.

Należy zaważyć także, że w 85% analizowanych zamówień ofertą najkorzyst-
niejszą była oferta z najniższą ceną, zatem kryteria pozacenowe nie wpłynęły zna-
cząco na wybór oferty.

Podobne analizy autorka przeprowadzała dla zamówień na usługi inżyniera kon-
traktu  w inwestycjach o charakterze przemysłowym. Stosowane kryteria były tam 
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bardziej urozmaicone. Oprócz wspomnianych wyżej, zastosowano takie kryteria, jak: 
czas reakcji na wezwanie, częstotliwość inspekcji, doświadczenie specjalisty ds. fi-
nansów i rozliczeń, sposób realizacji zamówienia. 

5. PODSUMOWANIE

Usługa zarządzania inwestycją jest popularna na rynku usług budowlanych. 
W przypadku stosowania warunków kontraktowych FIDIC rolę zarządzającego po-
wierza się inżynierowi (często nazywanemu inżynier kontraktu). Usługi inżyniera 
kontraktu są usługami specjalistycznymi, co wyraźnie wskazują zapisy w warunkach 
kontraktowych FIDIC. Klauzula 3.1 warunków ogólnych [24] podaje: „Personel In-
żyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fa-
chowców zdolnych do wypełniania obowiązków”. Zatem usługi te powinien pełnić 
inżynier posiadający zespół ze szczególnymi kwalifikacjami. Z przeprowadzonej 
analizy udzielonych zamówień publicznych, obejmujących pełnienie funkcji inży-
niera kontraktu wynika, że wybór zarządzającego najczęściej odbywa się w drodze 
przetargu nieograniczonego, gdzie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wy-
konawcy, a wybór najlepszej spośród nich następuje w oparciu o zbiór przyjętych 
kryteriów. Takie podejście nie  budzi wątpliwości, gdyż tryb przetargu nieograniczo-
nego jest trybem najbardziej konkurencyjnym.

Biorąc pod uwagę charakter usług – usługi zarządzania  w budownictwie – 
liczba stosowanych przez zamawiających kryteriów pozacenowych jest dosyć 
ograniczona. Wyniki przeprowadzonej analizy  potwierdziły, że w ponad 90% za-
mówień najkorzystniejszą ofertą była ta z najniższą ceną, a dodatkowe kryteria to 
doświadczenie inżyniera lub inspektorów nadzoru. W pracy [5] wskazano propo-
nowane pozacenowe kryteria na usługi nadzoru inwestorskiego, które zazwyczaj 
mieszczą się w ramach usług inżyniera kontraktu. Wymienia się tam takie kry-
teria, jak: analiza ryzyka (zidentyfikowanie podstawowego ryzyka i opis propo-
nowanych działań), kompetencje personelu (ocena wykształcenia, doświadczenia 
i kwalifikacji potwierdzonych np. uprawnieniami), rozmowa kwalifikacyjna (np. 
z wykorzystaniem kwestionariusza pytań w celu zobiektywizowania rozmowy). 
Zamawiający publiczni dysponują więc wskazówkami do zdefiniowania kryteriów 
pozacenowych, ale ich nie stosują. 

Tymczasem według FIDIC najniższa cena oznacza stratę kompetencji, zdolności 
do zarządzania i zaufania pomiędzy zamawiającym a inżynierem. Cena użyta jako 
dominujące nad innymi kryterium wyboru prowadzi do zaniżeń wynagrodzenia inży-
niera, a to z kolei do obniżenia jakości usług, zatrudniania mniej wykfalifikowanego 
personelu i stosowania działań zmierzających do oszczędności, czego polscy zama-
wiający publiczni wydają się wciąż nie dostrzegać.
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DIAGNOSIS OF PARTNERING RELATIONS DURING  
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STRESZCZENIE1

W niniejszym rozdziale przedstawiono badania dotyczące oceny poziomu relacji partnerskich podczas 
realizacji przedsięwzięć budowlanych. Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety z udziałem 
osób zaangażowanych w przedsięwzięcia budowlane. Analiza statystyczna zebranych danych wykaza-
ła, że pomimo rzadkiego stosowania partnerstwa w Polsce poziom relacji partnerskich podczas realiza-
cji przedsięwzięć budowlanych jest dobry. Najwyższym poziomem charakteryzują się relacje partner-
skie zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, zaś nieco niżej oceniane są relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z dostawcami, wykonawcami (podwykonawcami) oraz projektantem. Stwierdzony 
poziom relacji partnerskich stanowi podstawę do częstszego niż dotychczas wdrażania partnerstwa 
w przedsięwzięciach budowlanych w Polsce. 
Słowa kluczowe: badania ankietowe, budownictwo, ocena relacji partnerskich, partnerstwo, przedsię-
wzięcia budowlane

ABSTRACT

The chapter presents research on the assessment of the level of partnering relations during the 
implementation of construction projects. The research has been conducted in the form of a survey with 
the participation of people involved in construction projects. Statistical analysis of the collected data has 
shown that despite the rare application of partnering in Poland, the level of partnering relations during 
the implementation of construction projects is good. The project manager’s partnering relations with 
the developer have the highest level, while the relations between the project manager and suppliers, 
contractors (subcontractors) and the designer are rated slightly lower. The recorded level of partnering 
relations is the basis for more frequent than before implementation of partnering in construction projects 
in Poland.
Keywords: surveys, civil engineering, evaluation of partnering relations, partnering, construction projects
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1. WSTĘP

Z uwagi na zróżnicowane struktury organizacyjne uczestników przedsięwzięć 
budowlanych oraz powiązania pomiędzy nimi w cenie jest umiejętność efektywnego 
zarządzania relacjami [32]. Z tego powodu coraz większą popularność zyskują różne 
formy kontraktów relacyjnych (ang. relational contracts/contracting – RC). W pu-
blikacji [1] kontrakty relacyjne w budownictwie zdefiniowano jako proces ustalenia 
i zarządzania relacjami pomiędzy stronami, mający na celu usunięcie barier, zachę-
cenie do maksymalnego zaangażowania i umożliwienie wszystkim stronom osiągnię-
cie sukcesu. W książce [8] autorzy wyróżniają następujące formy, jakie przyjmują 
kontrakty relacyjne: partnerstwo w przedsięwzięciu, partnerstwo strategiczne, alians 
w przedsięwzięciu, alians strategiczny, partnerstwo publiczno-prywatne oraz joint 
venture. Różnią się one między sobą m.in. stopniem sformalizowania współpracy, 
przyjętym horyzontem czasowym, zaangażowaniem kapitału uczestników, sektorem 
działania. W Polsce najbardziej znaną formą kontraktów relacyjnych jest partner-
stwo publiczno-prywatne (PPP), które wprowadza podejście rynkowe w miejsce 
zamówień publicznych wymagających całkowitego zaangażowania i finansowania 
przez sektor publiczny. Polskie prawo zamówień publicznych nie przewiduje jednak 
stosowania innych form kontraktów relacyjnych w przedsięwzięciach publicznych.

Zgodnie z definicja zawartą w raporcie [12], partnerstwo to „długotrwała współ-
praca dwóch lub więcej organizacji w celu osiągnięcia określonych celów bizne-
sowych poprzez maksymalizację efektywności wykorzystania zasobów każdego 
partnera. Wymaga to zmiany tradycyjnych relacji oraz rozwoju wspólnej kultury 
organizacyjnej. Relacje opierają się na zaufaniu, poświęceniu się wspólnym celom 
i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań i wartości”. Partnerstwo może występować 
w pojedynczym przedsięwzięciu (ang. project partnering), lecz większe korzyści 
można osiągnąć, opierając się na długofalowej współpracy (ang. strategic partner- 
ing). Autorzy raportu [5] wskazują, że w przypadku partnerstwa w pojedynczym 
przedsięwzięciu koszty ograniczane są o 2-10%, zaś przy partnerstwie strategicznym 
z czasem osiągane są oszczędności rzędu 30%. Wprowadzenie partnerstwa wiąże się 
jednak z pewnymi kosztami, obejmującymi przede wszystkim organizację warszta-
tów i szkoleń. Zostały one oszacowane w raporcie [5] na poziomie nieprzekracza-
jącym 1% kosztów przedsięwzięcia. Również autor raportu [14] wskazuje, że klu-
czowym założeniem poprawy efektywności w przedsięwzięciach budowlanych jest 
długofalowa współpraca zespołów projektantów, wykonawców i dostawców podczas 
realizacji wielu przedsięwzięć, a także ciągłe poszukiwanie ulepszeń wraz z wpro-
wadzaniem innowacyjnych rozwiązań i uczeniem się na bazie doświadczeń. Ponadto 
wśród korzyści wynikających ze stosowania partnerstwa wymienia się m.in., oprócz 
niższych kosztów, wyższą jakość usług, ograniczenie sporów, lepszą komunikację, 
efektywne rozwiązywanie problemów, poprawę bezpieczeństwa na budowie oraz 
wcześniejsze ukończenie prac [7]. Relacje oparte na wzajemnym zaufaniu powinny 
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przekładać się także na uzyskanie przewagi konkurencyjnej [31] oraz zadowolenia 
klientów [6]. Partnerstwo wymaga przy tym uznania współzależności między uczest-
nikami przedsięwzięcia, otwartych relacji, pomiaru osiąganych wyników i stałego 
zaangażowania uczestników, głównie ze strony kierownictwa. Partnerstwo zakłada 
również zmianę kryteriów wyboru partnerów. Zamiast kryterium najniższej ceny 
stosuje się selekcję z uwzględnieniem podejścia do pracy zespołowej, zdolności do 
innowacji i oferowania efektywnych rozwiązań [14]. Długofalowa współpraca part-
nerska pozwala też ograniczyć koszty związane z procedurą przetargową i wybo-
rem uczestników.

Jednak w Polsce, mimo wymienionych zalet, partnerstwo nie zyskało do tej pory 
dużej popularności i jest rzadko stosowane w praktyce [3]. Zauważalne są jednak opinie 
nt. kluczowego znaczenia partnerstwa dla sukcesu przedsięwzięć budowlanych w Polsce 
[13]. Dotychczasowe badania wskazują, że istnieją pewne podstawy do coraz częstszego 
wdrażania partnerstwa w budownictwie. Bazując na przeprowadzonych badaniach, autor-
ka artykułu [29] określa poziom zaufania międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw 
w budownictwie w Polsce jako umiarkowanie wysoki. Stwierdza również, że przed-
siębiorstwa współpracują ze sobą z reguły dłużej niż podczas jednego przedsięwzięcia, 
zaś oparta na zaufaniu, długookresowa współpraca charakteryzuje zwłaszcza przedsię-
biorstwa działające dłużej na rynku. Z uwagi na ograniczone upowszechnienie partner-
stwa na polskim rynku budowlanym uzasadnione jest skoncentrowanie się na relacjach 
partnerskich, jakie występują i są rozwijane pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć bu-
dowlanych, także bez formalnego stosowania partnerstwa. Z czasem relacje partnerskie 
mogą sią przekształcić w sformalizowane partnerstwo w pojedynczym przedsięwzięciu, 
a później w partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw. Zgodnie z definicją przedstawioną 
w raporcie [12], relacje partnerskie rozumiane są jako te oparte na zaufaniu, poświęce-
niu się wspólnym celom i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań i wartości każdego 
z uczestników przedsięwzięcia. Stanowią one tzw. miękką stronę partnerstwa i określają 
jego behawioralny aspekt.

Celem niniejszego rozdziału jest dokonanie oceny poziomu relacji partnerskich 
podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych w Polsce. Obejmować będzie ona 
relacje zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami), pro-
jektantem, dostawcami materiałów i sprzętu budowlanego oraz inwestorem. Pod po-
jęciem zarządzającego przedsięwzięciem rozumie się, w zależności od stosowanego 
systemu realizacji, generalnego wykonawcę lub przedsiębiorstwo zarządzające, peł-
niące funkcję np. project managera lub construction managera. Zarządzający przed-
sięwzięciem, podczas jego realizacji, utrzymuje bezpośredni kontakt z pozostałymi 
uczestnikami, co daje mu duże możliwości inicjowania i rozwijania relacji partner-
skich. Dokonana diagnoza relacji partnerskich może wskazać, czy bieżący stan re-
lacji sprzyja wdrażaniu partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych w Polsce. 
Dodatkowo pozwoli zidentyfikować ewentualne zależności między poziomem relacji 
partnerskich a rodzajem przedsięwzięcia, powiązaniami umownymi projektanta oraz 
rodzajem inwestora.
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2. PARAMETRY RELAC JI PARTNERSKICH  
W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH

W publikacji [28] zdefiniowano parametry, w odniesieniu do których dokonywano 
oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. Parametry te opisują 
relacje występujące podczas realizacji także takich przedsięwzięć budowlanych, w któ-
rych partnerstwo nie jest formalnie stosowanie. W strukturze parametrów (il. 1) wyróż-

Il. 1. Struktura parametrów relacji partnerskich [28]
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niono cztery grupy ze względu na uczestników przedsięwzięć budowlanych, z jakimi 
zarządzający przedsięwzięciem podejmuje współpracę. W nawiasach podano wagi 
poszczególnych parametrów relacji partnerskich i relacji partnerskich zarządzającego 
przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami. Wyznaczono je za pomocą rozmytego 
rozszerzenia metody AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) [27]. Opierano się przy 
tym na opiniach pięciu specjalistów z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem 
kierowniczym w realizacji przedsięwzięć budowlanych.

3. METODA OCENY RELAC JI PARTNERSKICH

Do oceny poziomu relacji partnerskich podczas realizacji przedsięwzięć budow-
lanych wykorzystano metodę zaprezentowaną w artykule [27]. Zakłada ona, że na 
oceny poszczególnych parametrów relacji partnerskich składają się:

 – oceny zarządzającego przedsięwzięciem w pięciostopniowej skali, w której 
1 – bardzo słaby poziom relacji partnerskich, 2 – słaby, 3 – średni, 4 – dobry, 
5 – bardzo dobry,

 – wskaźniki liczbowe znormalizowane do przedziału wartości od 1 do 5, gdzie 
wyższa wartość wskaźnika oznaczać będzie lepszą ocenę.

Uwzględnienie wskaźników liczbowych pozwala ograniczyć subiektywizm ocen. 
W przypadku następujących parametrów określono kilka wskaźników liczbowych: P6 
i P16 – dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości, od-
noszących się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwyko-
nawcami) oraz inwestorem; P7 i P18 – częstość występowania sporów i szybkość ich 
rozwiązywania, odnoszących się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wyko-
nawcami (podwykonawcami) oraz inwestorem; P12 – zapewnienie jakości materiałów 
i sprzętu, odnoszącego się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami. 
Z kolei w przypadku takich parametrów, jak: P1 – udział w organizacji budowy, P5 – 
przestrzeganie ustalonych standardów i reguł zachowania, P8 – elastyczne podejście do 
zmian, odnoszących się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami 
(podwykonawcami), oraz P15 – wypracowanie udogodnień w zagospodarowaniu tere-
nu budowy, odnoszącego się do relacji zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, 
zdecydowano o nieokreślaniu wskaźników liczbowych z uwagi na trudno mierzalny 
charakter parametrów. W tabelach 1-4 przedstawiono poszczególne składniki oceny 
parametrów relacji partnerskich wraz z wagami. Podobnie jak w przypadku wag para-
metrów relacji partnerskich, wagi składników oceny poszczególnych parametrów rów-
nież wyznaczono w oparciu o opinie pięciu ekspertów z co najmniej dziesięcioletnim 
doświadczeniem kierowniczym w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Agregacja 
wag ustalonych na podstawie ocen poszczególnych ekspertów wykonywana została 
poprzez wyznaczenie wartości średniej.



66 B A R T ŁO M I E J  S Z E W C Z Y K

Tabela 1
Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem  

z wykonawcami (podwykonawcami). Opracowanie aut.

Parametr relacji partnerskich Składnik oceny Waga

P1  Udział w organizacji 
budowy

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 1,000

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

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,544

Procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 
użyczenia sprzętu lub pracowników między zarządzającym 
przedsięwzięciem a wykonawcami (podwykonawcami)  
do liczby próśb o takie użyczenie

0,456

P3  Dzielenie się zasobami 
niematerialnymi (wiedza, 
informacje)

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,519

Procentowo wyrażony stosunek liczby przypadków 
konsultacji między zarządzającym przedsięwzięciem 
a wykonawcami (podwykonawcami) do liczby próśb  
o takie konsultacje

0,481

P4  Skuteczna komunikacja Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,428

Średni czas udzielenia odpowiedzi przez wykonawców 
na formalne zapytania zarządzającego przedsięwzięciem, 
wyrażony jako ułamek wymaganego czasu udzielenia 
odpowiedzi

0,572

P5  Przestrzeganie ustalonych 
standardów i reguł 
zachowania

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 1,000

P6  Dotrzymywanie ustalonych 
terminów wypłat 
wynagrodzeń  
i ich wysokości

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,177

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 
wynagrodzenia wykonawców

0,404

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 
wynagrodzenia wykonawców

0,419

P7  Częstość występowania 
sporów i szybkość ich 
rozwiązywania

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,281

Liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 
przedsięwzięciem a wykonawcami

0,352

Średni czas trwania sytuacji spornych 0,367

P8  Elastyczne podejście  
do zmian

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 1,000
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Tabela 2
Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 

 z projektantem. Opracowanie aut.

Parametr relacji partnerskich Składnik oceny Waga

P9  Szybkość odpowiedzi 
na propozycje zmian 
projektowych

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,382

Średni czas udzielenia odpowiedzi na propozycje zmian 
projektowych skierowanych przez zarządzającego 
przedsięwzięciem do projektanta

0,618

P10  Szybkość reagowania  
na problemy projektowe

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,393

Średni czas udzielenia odpowiedzi na problemy projektowe 
zgłaszane przez zarządzającego przedsięwzięciem 
do projektanta

0,607

P11  Dostosowanie rozwiązań 
projektowych/ 
technologicznych 
(robót dodatkowych 
i zamiennych) 
do możliwości 
wykonawcy

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,432

Procentowo wyrażona część pozytywnie rozpatrzonych 
propozycji rozwiązań projektowych/technologicznych 
przedstawianych przez zarządzającego przedsięwzięciem

0,568

Tabela 3
Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem  

z dostawcami. Opracowanie aut.

Parametr relacji partnerskich Składnik oceny Waga

P12  Zapewnienie jakości 
materiałów i sprzętu

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,112

Stosunek liczby awarii ciężkiego sprzętu do okresu jego 
dzierżawy

0,261

Średni czas usunięcia awarii ciężkiego sprzętu 0,215

Stosunek liczby reklamacji materiału do liczby dostaw 0,206

Średni czas rozpatrzenia reklamacji materiału 0,206

P13  Terminowość dostaw Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,339

Stosunek liczby opóźnionych dostaw materiałów i sprzętu 
do liczby wszystkich dostaw

0,661

P14  Bieżące wsparcie 
techniczne

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,511

Średni czas oczekiwania na udzielenie wsparcia 
technicznego przez dostawcę

0,489
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Tabela 4
Wagi składników oceny parametrów relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem  

z inwestorem. Opracowanie aut.

Parametr relacji partnerskich Składnik oceny Waga

P15  Wypracowanie udogodnień 
w zagospodarowaniu terenu 
budowy

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 1,000

P16  Dotrzymywanie 
ustalonych terminów 
wypłat wynagrodzeń 
i ich wysokości

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,170

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania terminu wypłaty 
wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem

0,415

Wystąpienie sytuacji niedotrzymania wysokości 
wynagrodzenia zarządzającego przedsięwzięciem

0,415

P17  Dyspozycyjność nadzoru 
inwestorskiego przy 
odbiorach

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,393

Średni czas odbioru robót ulegających zakryciu, 
wyrażony jako ułamek wymaganego umową 
maksymalnego czasu odbioru

0,607

P18  Częstość występowania 
sporów i szybkość ich 
rozwiązywania

Ocena zarządzającego przedsięwzięciem w skali 1-5 0,236

Liczba sytuacji spornych pomiędzy zarządzającym 
przedsięwzięciem a inwestorem

0,386

Średni czas trwania sytuacji spornych 0,378

Oceny relacji partnerskich w odniesieniu do poszczególnych parametrów wy-
znaczane są jako średnie ważone składników oceny właściwych dla tych parame-
trów. Oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi 
uczestnikami obliczone są jako średnie ważone ocen parametrów odpowiadających 
relacjom z poszczególnymi uczestnikami. Analogicznie całościowa ocena relacji 
partnerskich w przedsięwzięciu budowlanym obliczana jest jako średnia ważona 
ocen relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczest-
nikami [27]. Sposób wyznaczania oceny poziomu relacji partnerskich wiąże się 
z przyjętą hierarchiczną strukturą parametrów relacji partnerskich (il. 1) i zakłada 
liniową zależność pomiędzy ocenami parametrów relacji partnerskich a całościową 
oceną relacji partnerskich podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Podobne 
założenia były stosowane w przypadku metod oceny partnerstwa przedstawionych 
w publikacjach [10, 34]. Słuszność tego założenia została zweryfikowana w pod-
rozdziale 5.
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4. OCENA POZIOMU RELAC JI PARTNERSKICH

Na podstawie przywołanej w podrozdziale 3 metody oceny relacji partnerskich 
przeprowadzono badania poziomu relacji partnerskich w przedsięwzięciach budow-
lanych w Polsce. W celu zebrania danych wykorzystano metodę badań ankietowych, 
stosowaną w przypadku wielu problemów badawczych związanych z partnerstwem 
w budownictwie, m.in. w publikacjach [11, 15, 21, 25]. W kwestionariuszu ankiety, 
oprócz pytań wstępnych, poproszono o ocenę poziomu relacji partnerskich zarządza-
jącego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami), projektantem, dostaw-
cami oraz inwestorem w odniesieniu do poszczególnych parametrów na przykładzie 
konkretnego przedsięwzięcia budowlanego. Uwzględniono przy tym zarówno oceny 
zarządzającego przedsięwzięciem w pięciostopniowej skali, jak i wskaźniki liczbowe. 
Badania przeprowadzono od grudnia 2015 do marca 2018 w formie ankiety bezpo-
średniej i internetowej. W celu doboru próby badawczej wykorzystano metodę kuli 
śnieżnej [2]. Udział w badaniu brały osoby zaangażowane w przedsięwzięcia budow-
lane, przede wszystkim działające z ramienia zarządzającego przedsięwzięciem, jak: 
kierownicy i inżynierowie budów, kierownicy kontraktów, właściciele przedsiębiorstw 
budowlanych, ale także osoby reprezentujące wykonawców (podwykonawców), pro-
jektanci, inwestorzy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Respondenci wypełniali 
kwestionariusz w części dotyczącej ich obszaru zaangażowania i wiedzy nt. relacji 
partnerskich w przedsięwzięciu. Przesyłanie kwestionariuszy drogą mailową poprze-
dzone było kontaktem bezpośrednim lub telefonicznym z respondentami w celu przed-
stawienia tematu badania oraz zachęcenia do wzięcia w nim udziału.

Uzyskano 68 poprawnie wypełnionych egzemplarzy kwestionariusza an-
kiety, co dało zwrot na poziomie 44%. Wśród nich 66 egzemplarzy zostało wy-
pełnionych w części dotyczącej relacji zarządzającego przedsięwzięciem z wy-
konawcami (podwykonawcami), 68 w części dotyczącej relacji zarządzającego 
przedsięwzięciem z projektantem, 56 w części dotyczącej relacji zarządzającego 
przedsięwzięciem z dostawcami, zaś 61 w części dotyczącej relacji zarządzają-
cego przedsięwzięciem z inwestorem. Na ilustracji 2 przedstawiono procentowy 
udział respondentów w próbie badawczej według funkcji, jaką pełnili w przedsię-
wzięciu. Zdecydowana większość respondentów (85,3%) to osoby reprezentujące 
zarządzającego przedsięwzięciem i wykonawców (podwykonawców). Ilustracja 3 
prezentuje procentowy udział przedsięwzięć w próbie badawczej według ich szaco-
wanej wartości netto. Przedsięwzięcia, które zostały objęte badaniami cechuje duże 
zróżnicowanie pod względem wartości. Szacowana wartość netto przedsięwzięć 
wynosiła od 800 tys. do 11 mld zł.
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Il. 3. Procentowy udział przedsięwzięć w próbie badawczej według szacowanej wartości netto. 
Opracowanie aut.

Il. 2. Procentowy udział respondentów w próbie badawczej według funkcji pełnionej  
w przedsięwzięciu. Opracowanie aut.

Na ilustracji 4 przedstawiono, uzyskane w badaniach, średnie oceny parame-
trów relacji partnerskich oraz odpowiadające im wartości odchylenia standardowe-
go. Natomiast w tabeli 5 znajdują się średnie oceny relacji partnerskich zarządzają-
cego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami oraz średnia całościowa ocena 
relacji partnerskich w badanych przedsięwzięciach budowlanych. Wynosi ona 
4,044, co wskazuje na kształtowanie się relacji partnerskich na poziomie dobrym. 
Najwyżej oceniane były relacje partnerskie zarządzającego przedsięwzięciem 
z inwestorem (średnia ocena równa 4,217), nieco słabiej z dostawcami (3,946), 
wykonawcami (podwykonawcami) (3,863) oraz projektantem (3,823). Najwyżej 
oceniane parametry to: dotrzymywanie ustalonych terminów wypłat wynagrodzeń 
i ich wysokości, zarówno w przypadku relacji z inwestorem – P16 (średnia ocena 
parametru równa 4,654), jak i z wykonawcami (podwykonawcami) – P6 (4,422). 
Średnią oceną parametru powyżej 4 odznaczają się, oprócz P16 i P6, parametry: 
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P12 – zapewnienie jakości materiałów i sprzętu (4,351) i P14 – bieżące wsparcie 
techniczne (4,234), które dotyczą relacji z dostawcami oraz P17 – dyspozycyjność 
nadzoru inwestorskiego przy odbiorach, odnoszący się do relacji z inwestorem 
(4,040). Dodatkowo w przypadku parametrów P12 i P14 wartości odchylenia stan-
dardowego ocen były najmniejsze, odpowiednio 0,506 i 0,606, co wskazuje na 
niewielki rozrzut ocen w próbie badawczej.

Najsłabiej oceniono parametry: P11 – dostosowanie rozwiązań projektowych/
technologicznych (robót dodatkowych i zamiennych) do możliwości wykonawcy 
(3,443), P13 – terminowość dostaw (3,569) oraz P18 i P7 – częstość występowania 
sporów i szybkość ich rozwiązywania w odniesieniu do relacji z inwestorem (3,572) 
i wykonawcami (podwykonawcami) (3,592). Dla żadnego z parametrów relacji part-
nerskich średnia ocena nie jest mniejsza niż 3.

Il. 4. Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi im wartościami 
odchylenia standardowego (P1, P2,… P18 – parametry relacji partnerskich według oznaczeń na il. 1). 

Oprac. aut.

Tabela 5
Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami  

oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich. Opracowanie aut.

Relacje partnerskie zarządzającego 
przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami

Średnia ocena relacji partnerskich 
zarządzającego przedsięwzięciem  

z pozostałymi uczestnikami

Średnia całościowa 
ocena relacji 
partnerskich

R1  Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z wykonawcami 
(podwykonawcami)

3,863

4,044
R2   Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 3,823

R3   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z dostawcami 3,946

R4   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z inwestorem 4,217
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Kolejne ilustracje (5-7) również przedstawiają średnie oceny parametrów relacji 
partnerskich oraz odpowiadające im wartości odchylenia standardowego, zaś kolej-
ne tabele (6-8) średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem 
z pozostałymi uczestnikami oraz średnie całościowe oceny relacji partnerskich, ale 
z wyszczególnieniem przedsięwzięć ze względu na:

 – ich rodzaj (przedsięwzięcia dotyczące obiektów kubaturowych i inżynier-
skich) – il. 5, tabela 6,

 – uczestnika, z którym projektant (inwestor, zarządzający przedsięwzięciem) 
zawarł umowę – il. 6, tabela 7,

 – rodzaj inwestora (prywatny, publiczny) – il. 7, tabela 8.
W przypadku przedsięwzięć dotyczących obiektów inżynierskich średnia ca-

łościowa ocena relacji partnerskich wyniosła 4,031, zaś w przypadku przedsię-
wzięć dotyczących obiektów kubaturowych 4,047. Różnica pomiędzy nimi jest 
zatem niewielka. W przedsięwzięciach dotyczących obiektów inżynierskich można 
jednak zaobserwować wyższe poziomy oceny relacji partnerskich zarządzające-
go przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) (4,135 w stosunku do 
3,803 w przypadku obiektów kubaturowych) oraz nieznacznie wyższe poziomy 
oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem. Na-
tomiast relacje partnerskie z projektantem i dostawcami oceniane były na wyż-
szym poziomie w przypadku obiektów kubaturowych (odpowiednio 3,846 i 4,024 
w stosunku do 3,726 i 3,661 dla obiektów inżynierskich). Warto zaznaczyć, że 
najwyższy poziom oceny uzyskał parametr P6 – dotrzymywanie ustalonych termi-
nów wypłat wynagrodzeń i ich wysokości w odniesieniu do relacji zarządzającego 
przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) w przedsięwzięciach doty-
czących obiektów inżynierskich (4,897). Jednocześnie wynikowi temu odpowiada 
najniższa wartość odchylenia standardowego ocen (0,159), co wskazuje na dużą 
zgodność ocen.

Il. 5. Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi im wartościami 
odchylenia standardowego, według rodzaju przedsięwzięcia (P1, P2, … P18 – parametry relacji 

partnerskich według oznaczeń na il. 1). Opracowanie aut.
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Tabela 6
 Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami 

oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich, według rodzaju przedsięwzięcia. Opracowanie aut.

Relacje partnerskie 
zarządzającego 

przedsięwzięciem 
z pozostałymi uczestnikami

Średnia ocena relacji partnerskich 
zarządzającego przedsięwzięciem  

z pozostałymi uczestnikami

Średnia całościowa ocena relacji 
partnerskich

przedsięwzięcia 
inżynierskie

przedsięwzięcia 
kubaturowe

przedsięwzięcia 
inżynierskie

przedsięwzięcia 
kubaturowe

R1   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z wykonawcami 
(podwykonawcami)

4,135 3,803

4,031 4,047

R2   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z projektantem

3,726 3,846

R3   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z dostawcami

3,661 4,024

R4   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z inwestorem

4,246 4,210

Nie zaobserwowano natomiast wyraźnej różnicy w uzyskanych wynikach poziomu 
oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestni-
kami w przypadku przedsięwzięć, w których projektant był związany umową z inwe-
storem i tych, w których projektant był związany umową z zarządzającym przedsię-
wzięciem. Największa różnica w średniej ocenie relacji partnerskich zarządzającego 
przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami wystąpiła w relacjach z wykonawcami 
(podwykonawcami) – 3,894 w przypadku umowy pomiędzy projektantem i inwestorem 
i 3,789 gdy projektant był związany umową z zarządzającym przedsięwzięciem. Szcze-
gólnie interesujący wydaje się brak jednoznacznego trendu w poziomie oceny parame-
trów relacji partnerskich z samym projektantem. Parametr P9 – szybkość odpowiedzi 
na propozycje zmian projektowych – był nieznacznie wyżej oceniany w przypadku 
umowy pomiędzy projektantem i zarządzającym przedsięwzięciem. W przypadku pa-
rametrów P10 – szybkość reagowania na problemy projektowe, i P11 – dostosowanie 
rozwiązań projektowych/technologicznych (robót dodatkowych i zamiennych) do moż-
liwości wykonawcy, wyższe oceny były uzyskane gdy projektant był związany umową 
z inwestorem. Oceny tych parametrów przełożyły się na zbliżoną ocenę relacji zarzą-
dzającego przedsięwzięciem z projektantem w obu rozważanych sytuacjach. Trudno 
zatem uznać, że umowa pomiędzy projektantem i zarządzającym przedsięwzięciem 
wpływa wyraźnie na poziom relacji partnerskich pomiędzy tymi uczestnikami przed-
sięwzięcia. Różne powiązania umowne projektanta nie przełożyły się też na znaczące 
różnice w ocenie relacji zarządzającego przedsięwzięciem z dostawcami i inwestorem. 
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Średnia całościowa ocena relacji partnerskich w przypadku przedsięwzięć, w których 
projektant był związany umową z inwestorem wyniosła 4,048. Nieznacznie niższy 
poziom oceny relacji partnerskich został uzyskany w przedsięwzięciach, w których 
projektant był związany umową z zarządzającym przedsięwzięciem (4,034).

Il. 6. Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi im wartościami 
odchylenia standardowego, według uczestnika przedsięwzięcia, z którym związany umową był 

projektant (P1, P2,… P18 – parametry relacji partnerskich według oznaczeń na il. 1).  
Opracowanie aut.

Tabela 7
Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami  
oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich, według uczestnika przedsięwzięcia, z którym 

związany umową był projektant. Opracowanie aut.

Relacje partnerskie 
zarządzającego 

przedsięwzięciem 
z pozostałymi uczestnikami

Średnia ocena relacji partnerskich 
zarządzającego przedsięwzięciem 

z pozostałymi uczestnikami

Średnia całościowa ocena relacji 
partnerskich

projektant 
związany 
umową  

z inwestorem

projektant 
związany umową  
z zarządzającym 

przedsięwzięciem

projektant 
związany 
umową  

z inwestorem

projektant 
związany umową  
z zarządzającym 

przedsięwzięciem
R1   Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem 
z wykonawcami 
(podwykonawcami)

3,894 3,789

4,048 4,034

R2   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z projektantem

3,836 3,791

R3   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z dostawcami

3,919 4,002

R4   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem 
z inwestorem

4,213 4,226
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Podobnie nie występuje znacząca różnica w średniej całościowej ocenie rela-
cji partnerskich w przypadku przedsięwzięć, w które zaangażowani są inwestorzy 
prywatny (4,016) i publiczny (4,090). W tym przypadku największa różnica wystą-
piła w ocenach relacji zarządzającego przedsięwzięciem z projektantem. Wszyst-
kie parametry dotyczące tych relacji zostały ocenione na wyższym poziomie przy 
przedsięwzięciach publicznych. Średnia ocena relacji zarządzającego przedsięwzię-
ciem z projektantem w tych przedsięwzięciach wyniosła 3,919, podczas gdy dla 
przedsięwzięć prywatnych była równa 3,752. Nie zaobserwowano natomiast innych 
wyraźnych różnic w ocenach poszczególnych parametrów oraz ocenach relacji za-
rządzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami), dostawcami 
i inwestorem, związanych z rodzajem inwestora.

Il. 7. Średnie oceny parametrów relacji partnerskich wraz z odpowiadającymi im wartościami 
odchylenia standardowego, według rodzaju inwestora (P1, P2,… P18 – parametry relacji partnerskich 

według oznaczeń na il. 1). Opracowanie aut.

Tabela 8
Średnie oceny relacji partnerskich zarządzającego przedsięwzięciem z pozostałymi uczestnikami  
oraz średnia całościowa ocena relacji partnerskich, według rodzaju inwestora. Opracowanie aut.

Relacje partnerskie zarządzającego 
przedsięwzięciem z pozostałymi 

uczestnikami

Średnia ocena relacji 
partnerskich zarządzającego 

przedsięwzięciem 
z pozostałymi uczestnikami

Średnia całościowa ocena 
relacji partnerskich

inwestor 
prywatny

inwestor 
publiczny

inwestor 
prywatny

inwestor 
publiczny

R1   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z wykonawcami 
(podwykonawcami)

3,864 3,890

4,016 4,090
R2   Relacje zarządzającego 

przedsięwzięciem z projektantem 3,752 3,919

R3   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z dostawcami 3,918 4,013

R4   Relacje zarządzającego 
przedsięwzięciem z inwestorem 4,212 4,232
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5. WERYFIKAC JA Z AŁOŻENIA O LINIOWE J Z ALEŻNOŚCI POMIĘDZ Y 
OCENAMI PARAMETRÓW RELAC JI PARTNERSKICH A C AŁOŚCIOWĄ 

OCENĄ RELAC JI PARTNERSKICH

Metoda oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych przywoła-
na w podrozdziale 3 opracowana została przy założeniu liniowej zależności pomię-
dzy ocenami parametrów relacji partnerskich a całościową oceną relacji partnerskich. 
Dane zebrane w trakcie opisywanych badań umożliwiają sprawdzenie słuszności 
tego założenia. W tym celu wyznaczono macierz korelacji ocen parametrów relacji 
partnerskich. Wykorzystano w tym celu współczynnik korelacji liniowej Pearsona r 
opisany wzorem (1) [18]. Jak zaznacza autor w książce [17], to podstawowa miara 
korelacji pomiędzy zmiennymi mierzonymi na skalach przedziałowych (interwa-
łowych) i stosunkowych (ilorazowych). W tej samej publikacji autor przywołuje 
artykuł [20] wskazujący na to, że stosowanie korelacji liniowej w przypadku skali 
porządkowych może być źródłem co najwyżej niewielkich błędów. Współczynnik 
korelacji liniowej Pearsona może być więc stosowany w przypadku różnego rodzaju 
zmiennych, także ocen parametrów relacji partnerskich. Analizę korelacji uzupeł-
nia sprawdzenie poziomu istotności p przy pomocy testu t-Studenta dla statystyki 
t wyrażonej wzorem (2) [23]. Przyjęto, że dla poziomu istotności mniejszego lub 
równego 0,05 należy odrzucić hipotezę zerową o braku zależności pomiędzy bada-
nymi zmiennymi i przyjąć hipotezę alternatywną wskazującą na istnienie związku 
pomiędzy nimi.

 r
x x y y

x x y y
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gdzie:
xi  –  wartości pierwszej zmiennej,
 yi  –  wartości drugiej zmiennej,
x   –  średnia arytmetyczna pierwszej zmiennej,
y   –  średnia arytmetyczna drugiej zmiennej,
i  –  numer obserwacji,
n  –  liczba obserwacji.
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Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona kształtuje się w przedzia-
le [–1, 1]. W przypadku braku zależności pomiędzy badanymi zmiennymi wartość 
współczynnika korelacji wynosi 0, zaś im bardziej odbiega od 0, tym korelacja jest 
silniejsza. Wartość dodatnia oznacza, że wraz ze wzrostem jednej zmiennej druga 
zmienna również rośnie, zaś wartość ujemna współczynnika korelacji wskazuje, że 
przy wzroście jednej zmiennej druga zmienna maleje. Przyjęto interpretację wartości 
bezwzględnej współczynnika korelacji na podstawie [30]:

 – bardzo silna korelacja  dla przedziału 0,8-1,0,
 – silna korelacja   dla przedziału 0,6-0,8,
 – umiarkowana korelacja  dla przedziału 0,4-0,6,
 – słaba korelacja   dla przedziału 0,2-0,4,
 – słaba korelacja lub jej brak dla przedziału 0,0-0,2.

Uzyskane wyniki (tabela 9) pokazują, że w zdecydowanej większości spośród 
153 analizowanych korelacji oceny parametrów relacji partnerskich nie są ze sobą 
silnie skorelowane. Jedynymi parametrami, dla których współczynnik korelacji Pe-
arsona osiągnął wartość powyżej 0,6 są: P2 – dzielenie się zasobami materialnymi 
i ludzkimi (sprzęt, pracownicy) oraz P3 – dzielenie się zasobami niematerialnymi 
(wiedza, informacje) (r = 0,614), a także P9 – szybkość odpowiedzi na propozycje 
zmian projektowych i P10 – szybkość reagowania na problemy projektowe (r = 
0,921). Poziom istotności dla 93 badanych korelacji przekracza przyjętą wartość 
graniczną p = 0,05 (co zaznaczono ciemniejszym tłem w tabeli 10). W takim przy-
padku należy przyjąć hipotezę zerową o braku zależności pomiędzy ocenami pa-
rametrów. Uzyskane wyniki wskazują, że przyjęcie liniowej zależności pomiędzy 
ocenami parametrów relacji partnerskich a całościową oceną relacji partnerskich 
w przedsięwzięciach budowlanych jest uzasadnione. Za takim podejściem prze-
mawia także uwaga zawarte w artykule [35]: „Chociaż wydaje się, że bardziej 
wyrafinowane jest zastosowanie nieliniowego modelu by dopasować go do uzyska-
nych danych, nadmierne dopasowanie (ang. overfitting) jest częstym problemem 
w przypadku modeli nieliniowych, zwłaszcza gdy wielkość próby nie jest wystar-
czająco duża” [19, 33]. „Dlatego zaleca się liniowy, a nie nieliniowy model, jeśli 
nie udowodniono, że związek pomiędzy zmiennymi jest nieliniowy. W rzeczywi-
stości zakłada się model liniowy jako zlinearyzowany model nieznanego modelu 
nieliniowego” [16, 22]. 
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6. PODSUMOWANIE

Na podstawie przedstawionych wyników badań można zauważyć, że pomimo 
małego upowszechnienia stosowania partnerstwa w przedsięwzięciach budowlanych 
w Polsce poziom relacji partnerskich podczas ich realizacji jest dobry. Najlepiej 
kształtują się relacje zarządzającego przedsięwzięciem z inwestorem, nieznacznie 
słabiej zaś z dostawcami, wykonawcami (podwykonawcami) oraz projektantem. 
W przedsięwzięciach dotyczących obiektów inżynierskich relacje partnerskie zarzą-
dzającego przedsięwzięciem z wykonawcami (podwykonawcami) kształtują się na 
wyższym poziomie niż w przypadku przedsięwzięć dotyczących obiektów kubatu-
rowych. Sytuacja odwrotna występuje natomiast w przypadku relacji partnerskich 
z projektantem i dostawcami. Rodzaj inwestora (prywatny lub publiczny) jak rów-
nież to, z którym uczestnikiem związany umową jest projektant nie ma zauważalne-
go wpływu na kształtowanie się relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowla-
nych. Z uwagi na zmieniające się otoczenie uzasadnione jest kontynuowanie badań 
dotyczących relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych.

Dobry poziom relacji partnerskich podczas realizacji przedsięwzięć budowla-
nych może stanowić podstawę częstszego wdrażania partnerstwa. Jak wynika z ba-
dań nt. barier partnerstwa w polskich przedsiębiorstwach budowlanych [24], częstym 
problemem jest niska świadomość i brak zrozumienia jego koncepcji. Skłania to do 
skoncentrowania się w początkowej fazie wdrażania partnerstwa na relacjach part-
nerskich występujących pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych także 
wtedy, gdy partnerstwo nie jest formalnie stosowane. Podejście takie jest również 
zgodne ze stanowiskiem przedstawionym w artykule [4], gdzie w opisywanym przy-
kładzie wdrażania partnerstwa zaproponowano, aby początkowo wprowadzać za-
rządzanie relacjami, czyli skupić się na tzw. miękkiej stronie partnerstwa, a dopiero 
później skoncentrować się na tzw. twardych parametrach, jak czas, koszt oraz jakość, 
określających efektywność realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do przyjętych 
celów. Miękkie parametry partnerstwa określają jego aspekt behawioralny. Przy-
kładami mogą być w tym przypadku zaufanie oraz praca zespołowa. W porównaniu 
z twardymi parametrami miękkie opierają się głównie na osobistym doświadczeniu 
i subiektywnej ocenie. Są one szczególnie istotne, gdyż postrzeganie partnerstwa 
przez uczestników wpływa na ich zaangażowanie i efektywność działań związanych 
z partnerstwem [10]. Wdrażając zarządzanie relacjami partnerskimi w przedsięwzię-
ciach budowlanych, należy mieć na uwadze następujące krytyczne czynniki sukcesu 
partnerstwa [9]: odpowiednie zasoby, wsparcie kierownictwa, wzajemne zaufanie, 
zaangażowanie długoterminowe, koordynację działań, kreatywność, efektywną ko-
munikację i rozwiązywanie sporów. Właściwemu wyborowi partnerów do współpra-
cy może służyć np. metoda zakładająca analizę relacji partnerskich przedsiębiorstw 
z ich mikrootoczeniem [26].
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1. WSTĘP

„Funkcjonowanie biznesu (…) polega na zaspokajaniu potrzeb społecznych przy 
jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb własnych przez przekształcanie społecznych 
problemów w szanse dla biznesu” [4].

Branża budowlana wywiera niezaprzeczalnie duży wpływ na społeczeństwo, 
dlatego konieczne jest przyjęcie postawy społecznej odpowiedzialności przez jej 
przedstawicieli na każdym etapie prowadzonych działań. Nieprzerwanie, od począt-
ku planowania inwestycji i długo po jej sfinalizowaniu, trzeba pamiętać o tym, że 
przemysł budowlany oddziałuje nie tylko na swoich potencjalnych klientów, ale i na 
społeczność, w której znajdują się dane inwestycje. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu (ang. Corporate Social Responsability, skrót: CSR) pomaga w dostrzeżeniu 
i pokazaniu pozytywnego wpływu budownictwa na lokalne społeczności oraz opty-
malizacji korzyści dla wszystkich interesariuszy.

Koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa w celu szerzenia dobra społecznego 
ma długą historię i tradycję. Po raz pierwszy teorię społecznej odpowiedzialności 
biznesu sformułował w 1899 r. Carnegie w Ewangelii bogactwa [3], sprowadzając ją 
do dwóch zasad: powierniczości (ang. stewardship) i dobroczynności (ang. charity). 
Według tych zasad ludzi zamożnych należy traktować jako zarządzających dobrem 
w imieniu innych ludzi i wymagać od nich pomagania mniej zamożnym. 

Od 1899 r. wiele się zmieniło, a obecna myśl CSR polega na uznaniu przedsiębior-
stwa jako członka społeczeństwa. Ponadto uważa się, że nowe dokonania technologicz-
ne będą odpowiedzialne za dalszą egzystencję ludzką, jeśli zostanie ona na nich oparta. 
To wszystko sprawia, że ludzie inaczej myślą o roli i miejscu biznesu w społeczeń-
stwie. Współczesne przedsiębiorstwa budowlane muszą zmierzyć się dwoma formami 
odpowiedzialności: 1) odpowiedzialność za wpływ, jaki dana organizacja wywiera na 
społeczeństwo w ramach swojej normalnej działalności – czasem niechciany, trudny 
do zaplanowania, czasem pozytywny, 2) odpowiedzialność za przewidywanie i podej-
mowanie problemów, które dany podmiot może rozwiązywać dla dobra społeczeństwa. 

Filozofia CSR łączy obie formy odpowiedzialności i skłania do namysłu nad dy-
lematami teraźniejszego świata stawiając konkretne pytania i określone wymagania 
logiczne [10].

2. ISTOTA I OBSZ ARY SPOŁECZNE J ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

W dobie globalizacji i umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw oraz 
wzrastającej konkurencji coraz większe znaczenie mają nowe koncepcje zarządzania 
[1]. Firmy są świadome wagi aktywnej roli, którą powinny odgrywać w społeczeń-
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stwie. Koncepcją, która może okazać się pomocna w poprawie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa, staje się właśnie koncepcja CSR. 

Definiuje się ją jako ,,filozofię prowadzenia działalności gospodarczej, która zo-
bowiązuje przedsiębiorstwa do zrównoważonego rozwoju z respektowaniem zasad 
ekonomii, ekologii i etyki. Bada funkcjonowanie przedsiębiorstw z perspektywy 
dynamicznej, a nie statycznej” [14]. W ostatnich latach jest ona jednym z najistot-
niejszych czynników kreowania dobrej reputacji firmy. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu oznacza uwzględnianie interesów społecznych oraz ochrony środowiska 
w budowaniu zarówno koncepcji, jak i strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Jedną z najbardziej rozbudowanych definicji CSR przedstawiła Międzynarodowa 
Organizacja Normalizacyjna, publikując w 2010 r. normę ISO 26 000 [6], w której 
społeczna odpowiedzialność biznesu to ,,odpowiedzialność organizacji za wpływ 
podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez 
przejrzyste i etyczne postępowanie: 

 – przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu 
społeczeństwa; 

 – uwzględniające oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zaintere-
sowane decyzjami lub działaniami organizacji); 

 – zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami 
postępowania; 

 – zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach po-
dejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania” [5].

W dyrektywie 2014/95/UE, która została skierowana do wszystkich państw 
członkowskich UE i weszła w życie w listopadzie 2014 r., Parlament Europejski 
zobowiązał przedsiębiorstwa do „ujawniania informacji na temat zrównoważonego 
rozwoju, takich jak informacje dotyczące czynników społecznych i środowiskowych, 
z myślą o określeniu zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz zwiększeniu za-
ufania inwestorów i konsumentów’’[21]. 

Podczas gdy etyka biznesu skupia się na relacjach międzyludzkich, między jed-
nostkami, które ocenia się bazując na panujących wartościach i normach, CSR jest 
podejściem koncentrującym się na relacjach społecznych z perspektywy ekonomicz-
nej [13]. Pełnowartościowy CSR zawiera w sobie takie obszary, jak: środowisko, 
rynek, miejsca pracy oraz społeczeństwo i oczekuje współpracy wszystkich zaintere-
sowanych. Chcąc wywiązać się ze zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialno-
ści, firmy powinny integrować środowisko, społeczeństwo, etykę i prawa człowieka. 
Obecnie społeczna odpowiedzialność biznesu zajmuje się kwestiami związanymi 
ze społeczeństwem, środowiskiem oraz polityką. W 2011 roku Komisja Europejska 
przedstawiła nową definicję CSR w kontekście wpływu na społeczeństwo. Komisja 
udoskonaliła kilka programów współpracy z organizacjami i innymi stronami zainte-
resowanymi kwestiami środowiskowymi i społecznymi. Wdrożono strategię Europa 
2020, której zadaniem jest wspieranie dialogu z organizacjami i innymi stronami, 
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związanego z zatrudnieniem, metamorfozami demograficznymi i z miejscem pra-
cy (dobra atmosfera wśród pracowników, szkolenia, równouprawnienie pomiędzy 
przedstawicielami obu płci). Strategia ta przeciwdziała wykluczeniu przez społeczeń-
stwo poprzez zmianę kierunku na zrównoważony rozwój [5].

Schemat zarządzania CSR jest najczęściej rozumiany jako działania względem 
społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska i zapewniania pracownikom 
optymalnych warunków pracy. Do kluczowych obszarów społecznej odpowiedzial-
ności biznesu przedsiębiorcy zaliczają relacje z konsumentami i pracownikami oraz 
organizację pracy. Istotnym zagadnieniem CSR są też uczciwe praktyki rynkowe 
[8]. Wyróżniane mogą być dwa wymiary CSR: wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy 
z nich odnosi się do takich zagadnień, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpie-
czeństwo w miejscu pracy, zarządzanie surowcami zużywanymi przez przedsiębior-
stwo czy oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Natomiast drugi 
z nich dotyczy: relacji z partnerami biznesowymi, odbiorcami, dostawcami, publicz-
nymi instytucjami, akcjonariuszami oraz przede wszystkim klientami, pozytywne-
go wpływu na społeczności lokalne, przestrzegania praw człowieka, pielęgnowania 
środowiska naturalnego.

W działalności podmiotów gospodarczych CSR skupiona jest na następujących 
obszarach: 

 – otoczenie rynkowe – dostawcy, odbiorcy oraz kooperanci (stosowanie zasad 
etycznych w kontaktach z otoczeniem w promocji firmy i w przekazywaniu 
informacji, prowadzenie uczciwych działań w fuzjach, procesach prywatyza-
cji i przejęciach);

 – otoczenie publiczne – administracja publiczna, instytucje pożytku publiczne-
go, mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe (prowadzenie działań w formie 
mecenatu, sponsoringu, partnerstwa publiczno-prywatnego w celu rozwoju 
nauki, szkolnictwa, kultury, ochrony środowiska, zdrowia, propagowania 
sportu itp.); 

 – sfera zatrudnienia – zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacje pracowników, 
selekcja, system motywacji, wynagrodzenie oraz rozwiązywanie konfliktów 
między pracownikami, w szczególności na linii podwładny–przełożony;

 – ochrona środowiska – technologia i organizacja procesów dotyczących użyt-
kowania zasobów naturalnych środowiska (ekonomiczna i oszczędna gospo-
darka ograniczonymi naturalnymi zasobami w przedsiębiorstwie, ogranicza-
nie działalności krzywdzącej środowisko oraz działanie w celu jego ochrony, 
korzystanie z zasobów); 

 – relacje z inwestorami – aktualni lub potencjalni akcjonariusze (udzielanie 
pełnych, rzetelnych, aktualnych, ważnych i przydatnych informacji inwe-
storom, szanowanie praw pierwokupu, respektowanie umów, obietnic i de-
klaracji) [18].
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3. NARZĘDZIA REALIZ AC JI CSR  
W PRZEDSIĘBIORST WIE BUDOWLANYM

Coraz więcej przedsiębiorców z branży budowlanej rozumie, że stosowanie i nie-
ustanne rozwijanie praktyk społecznej odpowiedzialności jest koniecznością w bran-
ży, a CSR stanowi integralną część zrównoważonego rozwoju firmy. Mimo że liczba 
przykładów społecznie odpowiedzialnych działań w branży ciągle rośnie, duża ich 
część jest czasem nie do końca sprecyzowana i pozostawia jeszcze duże pole do 
działań w tym zakresie.

W branży budowlanej CSR polega na prowadzeniu działań mających na celu 
ponoszenie przez firmy odpowiedzialności za ich wpływ na społeczeństwo i śro-
dowisko. Zgodnie z ideą CSR firmy powinny posiadać model biznesowy łączą-
cy kwestie społeczne, środowiskowe, prawa człowieka, etykę oraz podstawową 
strategię marki w sposób maksymalizujący wspólną wartość dla interesariuszy, 
a jednocześnie minimalizujący ryzyko negatywnych skutków dla społeczeństwa. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu promuje koncepcję, że firma budowlana po-
winna nie tylko generować zyski, ale także wpływać pozytywnie na społeczność 
i środowisko. W każdej firmie CSR może przejawiać się różnymi praktykami, 
np. wspieraniem wybranej organizacji charytatywnej czy działalnością sponsorin-
gową. Dla branży budowlanej, która rozwijając swoje inwestycje wywiera istotny 
wpływ na społeczeństwo, działalność CSR powinna być szczególnie ważna. Wy-
budowana infrastruktura będzie przecież towarzyszyła lokalnej społeczności przez 
dziesięciolecia. 

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności pozytywnie wpływają nie tylko 
na otoczenie, ale i na biznes, przynosząc m.in. długoterminowe korzyści. Są to m.in.:

 – poprawa reputacji firmy oraz branży;
 – minimalizowanie ryzyka związanego zarówno z indywidualnymi projektami, 

jak i z całościowym wizerunkiem firmy;
 – zapewnienie przewagi nad konkurencją poprzez rozwój dobrych relacji 

ze społecznością;
 – obniżenie kosztów dzięki lepszym relacjom z interesariuszami; 
 – wyższe morale wśród pracowników.

Dobre praktyki CSR powinny uwzględniać kilka poniższych elementów:
 – wygląd – dbałość o to jak prezentuje się teren budowy, wyposażenie, perso-

nel, który swoim wyglądem, np. pracą bez odzieży ochronnej lub zachowa-
niem, może wywoływać negatywne reakcje wśród społeczności;

 – szacunek – każdy, na kogo wpływają prace budowlane powinien być trakto-
wany z szacunkiem, bez łamania praw i ignorowania indywidualnych opinii;

 – środowisko – należy je chronić, a nawet ulepszać w ramach działalności bu-
dowlanej;
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 – bezpieczeństwo – przede wszystkim minimalizacja ryzyka, ale i dbałość 
o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich znajdujących się w okolicy in-
westycji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży budowlanej może rozciągać się 
w różnych kierunkach. Podobnie jak instytucje z innych sektorów, firmy budowla-
ne mogą promować filantropię korporacyjną, wsparcie sponsoringowe, programy 
edukacyjne czy ekologiczne rozwiązania (te ostatnie są coraz bardziej popularne). 
Liczba firm, które opowiadają się za „zrównoważonym projektowaniem” ciągle ro-
śnie. Wynika to też z faktu, że przemysł budowlany jest pod presją „zielonego bu-
downictwa”. Wymaga się, żeby był bardziej „świadomy” ekologicznie i dążył do 
zminimalizowania wpływu branży na środowisko. Zgodnie z tymi wytycznymi po-
wstające inwestycje mają m.in. zmniejszać zużycie energii nieodnawialnej, korzystać 
z zasobów OZE. 

Firmy budowlane w pewien sposób kreują społeczności, wokół których budują 
swoje inwestycje. Tworząc osiedle dobrze zaprojektowanych domów, mogą popra-
wić jakość życia mieszkańców i mieć wpływ na ich zdrowie. Przemyślane projekty 
mogą nawet obniżyć przestępczość. Dobrze oświetlone drogi, ścieżki rowerowe i tra-
sy do joggingu lub inne miejsca do wspólnych aktywności – te wszystkie elementy 
wpływają na sposób życia i nawyki lokalnej społeczności.

Sposobów i możliwości prowadzenia działań CSR jest wiele i nie wszystkie roz-
wiązania wiążą się z dużymi kosztami. Część z nich można oprzeć na wykorzysta-
niu know-how lub pomocy charytatywnej. Postrzeganie konkretnej inwestycji, jej 
szybkie bezproblemowe zrealizowanie, z przychylnością lokalnej społeczności, bądź 
przeciwnie – zderzenie z oporem mieszkańców i organizacji ekologicznych – zależy 
już od działań przedsiębiorstwa.

Istotnym instrumentem działania CSR jest społeczna odpowiedzialność w mar-
ketingu. Interakcja ludzie–przedsiębiorstwo zależy w dużej mierze od jego filozofii 
identyfikowania i zaspokajania ludzkich potrzeb, czyli marketingu. Ostatnimi czasy 
zauważalne staje się coraz większe zainteresowanie konsumentów kwestiami spo-
łecznymi i środowiskowymi. Poza wysoką jakością produktu oczekują od producenta 
również odpowiedniej jakości działania. Sondując usługi i produkty przez pryzmat 
opinii o organizacji, wymagają od firmy, aby podczas podejmowania wszystkich 
istotnych decyzji dotyczących zarówno ceny, produktu, dystrybucji, jak i promocji, 
poza kryteriami ekonomicznymi opłacalności uwzględniać również wymiar społecz-
ny i ekologiczny.

Odpowiedzialne przedsiębiorstwa stosują rozmaite zabiegi, które umożliwiają 
bardziej efektywne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością, m.in. kampanie spo-
łeczne lub inaczej marketing społeczny. Jest to działanie ukierunkowane na zmianę 
postaw czy zachowań konkretnej grupy ludzi poprzez korzystanie z mediów jako no-
śnika przekazu. Zwykle angażuje się w jej realizację kilka podmiotów – organizacje 
społeczne, instytucje państwowe, biznes, media – umożliwiając im przeróżne formy 
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uczestnictwa, pomoc finansową, usługi czy pomoc rzeczową. W marketingu społecz-
nym wykorzystuje się wszelakie metody trafienia do odbiorców komunikatu bądź 
rozwiązania problemów społecznych. Zaangażowanie w kampanię społeczną jest 
dobrym sposobem na zbudowanie wiarygodności i polepszenia wizerunku. Z marke-
tingiem społecznym nie jest związana sprzedaż produktów lub usług uczestniczących 
podmiotów [15].

Kolejnym instrumentem jest marketing zaangażowany społecznie, czyli inaczej 
(ang. Cause Related Marketing, CRM). Mieści się w nim działalność komercyjna 
prowadzona przez przedsiębiorstwo, w której uwzględnione są zarówno cele marke-
tingowe danej firmy, jak i potrzeby społeczne. W tym przypadku kreuje się produkt, 
wizerunek przedsiębiorstwa lub usługi z jednoczesną korzyścią dla wspieranej spra-
wy czy społecznej organizacji. CRM może poprawić wizerunek firmy, przyczynić 
się do podwyższonego zaufania klientów, i w efekcie wpłynąć na wzrost sprzedaży 
albo zwiększoną lojalność konsumencką dla konkretnej marki czy firmy [2]. Marke-
ting zaangażowany społecznie stanowi ważną część programu społecznej odpowie-
dzialności zaakceptowanego przez przedsiębiorstwo oraz jest cennym narzędziem 
pozwalającym osiągnąć większe zyski. 

Przykładem innego instrumentu może być nadzór korporacyjny (ang. Corporate 
Governance). Jest to zespół mechanizmów stosowanych w celu kontrolowania i ko-
ordynowania różnych zachowań, mających własne interesy udziałowców, współdzia-
łających z kadrą zarządzającą, co ma na celu efektywną realizację stawianych przed 
spółką zadań. Pogląd na istotę nadzoru korporacyjnego ewoluował wraz ze zmianą 
charakteru nowoczesnych przedsiębiorstw i globalizacją rynków, co doprowadziło 
do przesunięcia się od kwestii zapewnienia skutecznej kontroli nad kierownikami 
w warunkach rozproszenia akcjonariatu w kierunku wszelakich zagadnień ochrony 
akcjonariuszy i ich praw oraz poszanowania innych interesariuszy. W szerokim zna-
czeniu system nadzoru korporacyjnego ma na celu zapewnienie równowagi między 
interesami wszystkich podmiotów angażowanych w prawidłowe funkcjonowanie 
korporacji: menedżerów, inwestorów, klientów, dostawców, pracowników, społecz-
ności lokalnych itp. 

Kolejnym przykładem narzędzi CSR są programy etyczne dla pracowników. 
Wartość przedsiębiorstwa nie jest określana tylko za pomocą środków produkcji, 
kapitału czy dochodów, ale zwraca się także uwagę na zwyczaje dotyczące traktowa-
nia pracowników. Jeżeli chodzi o rynek konkurencyjny, to każda firma działa w śro-
dowisku o podobnych warunkach zewnętrznych, więc to najczęściej ludzie różnicują 
jej pozycję. Efektywna realizacja zadań strategicznych bazuje na ich zachowaniach. 
Przedsiębiorstwa, które dokonują właściwych wyborów strategicznych i równo-
cześnie – w odpowiedzi na ewolucję warunków rynkowych – potrafią dostosować 
kulturę organizacyjną do dążeń istotnych grup interesariuszy, skuteczniej realizują 
wybraną strategię. Istotny wpływ na sukces firmy mają oczekiwania pracowników 
i poziom ich realizacji. Jeśli ich oczekiwania nie są zaspokajane systematycznie, to 
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zbudowanie wysokiej reputacji w domenie orientacji na klienta staje się niemożli-
we. Kultura organizacyjna, mająca swoje korzenie w programie etycznym jest naj-
lepszym spoiwem, intergującym przedsiębiorstwo wokół uniwersalnych wartości. 
Przedsiębiorstwo, w którym kładzie się nacisk na zgodność z ustalonymi normami 
etycznymi, gdzie wspiera się pracowników w praktycznym stosowaniu tych zasad, 
mające odpowiedzialną kadrę zarządzającą pracowników, zwykle osiąga wyższy sto-
pień motywacji pracowników i ich utożsamiania się z firmą. 

Prawidłowo zaprojektowany program etyczny musi mieć przede wszystkim cha-
rakter długoterminowy oraz stale angażować jak największą liczbę pracowników. 
Do standardowych funkcji programów etycznych zalicza się integrację pracowni-
ków wokół ogólnych wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku publicznego 
przedsiębiorstwa. Prawidłowo wdrożony program jest ważnym elementem maksy-
malizowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, ma także istotne krótko-
terminowe znaczenie. Korzystne skutki programu etycznego bardzo szybko dają 
o sobie znać [15]. W ramach narzędzi CSR warto również wspomnieć o rynku inwe-
stycji odpowiedzialnych społecznie (tzw. SRI, ang. Socially Responsible Investment). 
W ostatnich latach w Unii Europejskiej (EU) zwiększyła się popularność społecz-
nie odpowiedzialnych inwestycji, w szczególności wśród kluczowych inwestorów 
instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne oraz emerytalne). Według inwestorów 
wysoki stopień przestrzegania norm społecznej i ekologicznej odpowiedzialności 
biznesu świadczy o dobrym zarządzaniu zewnętrznym i wewnętrznym. Prowadzi to 
do zmniejszającego się ryzyka inwestycyjnego, które wyznaczane jest dzięki mecha-
nizmom pozwalającym przewidywać i zapobiegać kryzysom wpływającym na repu-
tację i powodującym gwałtowne spadki cen akcji. Rozkwit SRI przypada na koniec 
lat dziewięćdziesiątych i początek obecnego stulecia. Według European Sustainable 
and Responsible Investment Forum wartość rynku SRI dynamicznie wzrosła w ciągu 
kilku ostatnich lat, osiągając niemal 340 mld euro w UE. Dynamika wzrostu inwe-
stycji dziedziny SRI ukazuje, że w coraz większym stopniu rynek kapitałowy w UE 
odgrywa znaczącą rolę w podnoszących się standardach zarządzania w przedsiębior-
stwach. Doświadczenia ostatnich lat ukazują, że przedsiębiorstwa odpowiedzialne 
środowiskowo i społecznie dają długoterminowo większy zwrot na zainwestowanym 
kapitale, przy czym wartość ich akcji konsekwentnie rośnie.

Istnieje kilka standardów odpowiedzialnego biznesu. Przyjmuje się powszech-
nie, że procesy związane z ważnymi elementami społecznej odpowiedzialności 
należy realizować w sposób kontrolowany. Uzasadnienie tego jest proste, miano-
wicie zdecydowanie za często ukazywane są niezgodności między wartościami 
głoszonymi przez przedsiębiorstwa, a ich codzienną praktyką. Dlatego niezbędna 
jest weryfikacja – najlepiej zewnętrzna – podjętych zasad odpowiedzialności, co 
wymaga odpowiednich standardów. Niestety te istniejące nie obejmują wszystkich 
znanych obszarów odpowiedzialności i stosowanych instrumentów działania. Spo-
śród stosowanych w ostatnich latach w wielu firmach można wymienić: standardy 



CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANYCH – STUDIUM PRZYPADKU 91

procesu (ang. process standards), które wyznaczają procedury kształtowania rela-
cji z interesariuszami, budowania systemów zarządzania czy komunikacji. Istnie-
ją również standardy wyników (ang. performance standards), które określają, co 
może być dopuszczalne, a co nie. Dalej można wspomnieć o standardach zasad 
(ang. foundation standards), które określają optymalną praktykę w poszczególnych 
obszarach działalności firm (produkcja,usługi, finanse, marketing itp.) Są również 
standardy certyfikowane (ang. certification standards), określające system zarzą-
dzania w danym obszarze konieczny do uzyskania certyfikatu. Standardy przeglą-
dów (ang. screening standards) formułują warunki, jakie firma musi spełnić, by 
zakwalifikować się do danej grupy firm. Powszechnym standardem odpowiedzial-
ności, nierzadko stosowanym przez brytyjskie firmy, jest AA1000 (Stakeholder en-
gagement standard.2015.www.accountability.org.). Narzędzie to ułatwia określenie 
strategicznych celów i mierzenie postępów w ich osiąganiu, wykonywanie audytu 
organizacji oraz opracowanie sposobu przedstawiania wyników, jak i wykorzysty-
wania ich w procesie tworzenia bilansu strategicznego. Istotnym elementem dla 
każdego z tych zadań jest zaangażowanie w tworzenie relacji z odrębnymi grupami 
interesariuszy, co w konsekwencji prowadzi do budowania zaufania do firmy oraz 
prezentowanego przez nią wizerunku [15].

4. ROLA CSR W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORST WA

Kierowanie przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny społecznie stanowi nie 
lada wyzwanie dla obecnego rynku finansowego. Powodzenie konkretnego przedsię-
wzięcia biznesowego zależy od podejścia i od umiejętności adaptacji do oczekiwań 
stawianych przez społeczeństwo. Intensywne gospodarcze i kulturowe przemiany 
wpływają na wszystkie domeny życia i zmuszają przedsiębiorców do minimalizowa-
nia negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko 
naturalne i społeczne. W tym celu opracowano koncepcję zarządzania CSR. 

Jest to koncepcja bazująca na tym, że kierujący przedsiębiorstwami dobrowolnie 
starają się budować pozytywne i długoterminowe relacje z interesariuszami. Naj-
ważniejszymi wartościami niematerialnymi staje się wizerunek i reputacja. Dbałość 
o własną reputację oznacza przede wszystkim dbanie o pracowników, środowisko, 
współpracę z lokalną społecznością [9].

Lokalny rozwój oraz charakter wspólnotowych relacji z pozostałymi partnerami 
biznesowymi, dbałość o naturalne środowisko czy kwestie społecznie stanowią pod-
stawę prowadzenia działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
i jej koncepcja stały się niezwykle ważnym punktem strategii i zarządzania przed-
siębiorstwami oraz jednym z ważnych czynników polityki krajowej i europejskiej 
państw członkowskich. Z założenia to nie zysk powinien być osiągany za wszelką 
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cenę, ale właśnie poczucie odpowiedzialności za innych i za samego siebie powinno 
stać się priorytetem działań poszczególnych firm [5].

Istnieje wiele badań dotyczących wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu 
na tworzenie wartości marki. Zyski finansowe są często wynikiem reputacji i statusu 
wizerunkowego danego przedsiębiorstwa zdobytych za pomocą narzędzi odpowie-
dzialności społecznej [12]. Implementowanie CSR stwarza wizerunek firmy wiary-
godnej i uczciwej, co sprawia, że klienci uważają jej produkty za lepsze jakościowo 
od innych marek [11]. Potencjalne budowanie reputacji w ten sposób jest wyróżniane 
jako jedna z najbardziej obiecujących korzyści odpowiedzialności społecznej. Jest to 
argument uzasadniający zaangażowanie firm w praktyki CSR [12].

Kolejną interesującą argumentacją dotyczącą korzyści płynących z wyżej wymie-
nionej strategii jest zapobieganie lub unikanie ustawodawstwa. Przedsiębiorstwa igno-
rujące niektóre roszczenia interesariuszy są zagrożone rozpatrzeniem tych roszczeń 
w postępowaniu prawnym. W takim przypadku domniemana umowa mogłaby stano-
wić wyraźne ograniczenia regulujące ich działalność. Takie zagrożenie narazi firmę nie 
tylko na koszty finansowe za naruszenie obowiązku społecznego, ale przede wszystkim 
zagrozi korporacyjnej reputacji, czyli cennemu źródłu przewagi konkurencyjnej [12]. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa może być również jednym z ele-
mentów pozafinansowego motywowania pracowników. Wraz z wprowadzaniem ko-
deksów etycznych, programów społecznych i dbaniem o środowisko reputacja firmy 
w oczach pracowników ulega poprawie. Zatrudnieni podchodzą do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa z większym uznaniem, gdyż są w stanie zauważyć, że jego ak-
tywność jest skierowana również na rozwiązywanie ważnych (również dla samych 
pracowników) społecznych problemów. Usatysfakcjonowany pracownik może stać 
się doskonałym propagatorem pozytywnych i rzetelnych informacji na temat swoje-
go miejsca pracy, tworząc tym samym bezpłatną reklamę dla przedsiębiorstwa [7].

Wizerunek firmy kształtowany jest także poprzez stosunki z klientami. Współ-
czesne organizacje dostrzegają kluczowe znaczenie klientów w procesie budowania 
długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Od reputacji, tożsamości, czyli elementów, 
które tworzą markę zależy nie tylko sukces organizacji, ale i w wielu przypadkach 
samo jej funkcjonowanie [7]. Klient jest zainteresowany pozyskaniem usług i wyro-
bów o poziomie jakości zbliżonym do obiecywanego przez producenta w jak najniż-
szej cenie i najszybciej jak to możliwe. Konsument oczekuje, że jego potrzeby będą 
spełnione w zgodzie z obyczajowymi regułami i obowiązującymi normami prawny-
mi [14]. Stanowi to przykład odpowiedzialności organizacji za fizyczne (związane 
z życiem i zdrowiem), ekologiczne oraz społeczne efekty korzystania klientów z pro-
duktów danego przedsiębiorstwa [7].

Reputacja przedsiębiorstwa budowana jest również dzięki odpowiedzialnym 
kontaktom z partnerami biznesowymi oraz dostawcami. Istotne jest budowanie dłu-
gookresowych umów, korzystnych dla obu stron, z równoczesnym terminowym wy-
wiązywaniem się ze zobowiązań. Takie relacje muszą być oparte na wzajemnym 
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szacunku i uczciwości na każdym etapie współpracy. Firma powinna także dążyć do 
współpracy z kontrahentami stosującymi się do zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Działania zgodne z tymi zasadami tworzą u partnerów biznesowych obraz 
organizacji, z którą można połączyć się na dłuższy czas i obdarzyć ją zaufaniem. 
Klienci doceniają firmy odpowiedzialne społecznie i potrafią być bardziej lojalni 
w stosunku do takich marek. Inni interesariusze także są w stanie w wyższym stopniu 
zaufać organizacjom odpowiedzialnym za ochronę środowiska, jakość czy BHP, co 
prowadzi do tego, że z większą chęcią nawiązują z nimi współpracę [7].

5. WPŁY W CSR NA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY W ŚWIETLE BADAŃ

W celu określenia wpływu działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo de-
weloperskie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu na wizerunek własnej 
marki, na przełomie lipca i sierpnia 2019 r. przeprowadzono badanie w postaci kwe-
stionariusza ankiety w formie elektronicznej, a respondenci wybierali odpowiedź 
spośród trzech podanych możliwości. Kilka wstępnych pytań dotyczyło kupującego 
(wiek, cel nabycia nieruchomości, preferencje), by następnie skupić uwagę respon-
denta na deweloperze.

W efekcie zapytano ankietowanych o sposób nabycia nieruchomości (il. 1), 
z którego wynika, że zdecydowana większość (75%) ma w planach dokonać tego 
bezpośrednio od dewelopera, jedna piąta myśli o kupnie mieszkania bądź domu od 
osoby prywatnej, zaledwie 5% respondentów jest zainteresowanych pomocą pośred-
nika. Może to świadczyć o tym, że w przekonaniu kupującego nabycie nieruchomo-
ści bezpośrednio od dewelopera wydaje się rozsądnym i bezpiecznym pomysłem. 
Ponadto, jeśli budynek jest w trakcie powstawania, kupujący mogą mieć wpływ na 
jego wygląd bądź wyposażenie. 

Il. 1. Jaką formę nabycia nieruchomości bierze Pan/Pani od uwagę? Opracowanie aut.  
na podstawie kwestionariuszy ankiety

Następne pytanie miało związek z reputacją dewelopera i źródłem rekomendacji. 
Największa część ankietowanych (45%) uznała, że najważniejszą referencją jest wie-
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loletnia praktyka dewelopera i znajomość branży, 35% ankietowanych skłania się ku 
opinii rodziny i znajomych, a zaledwie 20% kieruje się referencjami pochodzącymi 
z rynku nieruchomości. Świadczy to o tym jak ważne jest długotrwałe i stałe bu-
dowanie silnego wizerunku swojej firmy oraz zdobywanie doświadczenia, któremu 
mogą zaufać konsumenci. Istotnym czynnikiem dla respondentów okazuje się być 
również opinia znajomych i rodziny, co świadczy o tym, że kierują się sprawdzony-
mi i wiarygodnymi rekomendacjami. Niewielki odsetek klientów sugerujących się 
opinią ekspertów może świadczyć o małej wiedzy na dany temat.

Il. 2. Jakiego rodzaju opinia na temat dewelopera jest dla Pana/Pani kluczowa?  
Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety 

Kolejne pytanie dotyczy znaczenia reputacji dewelopera dla ludzi zainteresowanych 
jego ofertą (il. 3). Jedynie 5% zapytanych uznaje, że renoma dewelopera nie ma dla nich 
znaczenia. Ponad połowa respondentów (60%) stawia wizerunek na pierwszym planie 
i przyznaje, że jest to jeden z najważniejszych czynników, na których bazowany jest 
ostateczny wybór. Spośród ankietowanych 35% traktuje reputację jako istotny, ale nie 
decydujący faktor selekcji. Świadczy to o tym, że pozytywny wizerunek dewelopera jest 
niezbędny w celu pozyskania klientów. Zdecydowana większość traktuje ten czynnik 
jako priorytetowy. Biorąc pod uwagę znaczenie podejmowanej decyzji i jej wpływ na 
przyszłość, nie dziwi fakt, że ludzie szukają dewelopera godnego zaufania.

Il. 3. Jak ważna jest dla Pana/Pani reputacja dewelopera?  
Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety
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Zapytano również o to jak deweloper jest oceniany przez swoich pracowników 
(il. 4). W przypadku tego pytania opinie respondentów są podzielone. Część z nich 
(10%) stwierdza, że poglądy pracowników nie mają dla nich znaczenia, 35% uznaje 
opinię pracowników za istotną, ale nie priorytetową, natomiast aż 55% respondentów 
przyznaje, że podczas szukania satysfakcjonujących ofert zawsze szukają informacji 
na temat zatrudnionych i ich punktu widzenia. Uzyskane odpowiedzi pokazują, że 
w celu pozyskania klientów przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze swoich pra-
cowników i ich warunki pracy. 

Il. 4. Czy podczas wyboru oferty deweloperskiej zapoznaje się Pan/Pani z oceną dewelopera panującą 
na rynku pracy? Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety

Kolejne pytanie dotyczyło traktowania przez przedsiębiorstwo deweloperskie 
pracowników i tego, czy wpływa to na decyzję klientów podczas wybierania oferty 
(il. 5). Żaden respondent nie zaznaczył opcji sugerującej kompletny brak zaintereso-
wania tym zagadnieniem. Spośród ankietowanych 60% uznało, że bierze pod uwagę 
odrzucenie oferty w przypadku nieprawidłowych warunków pracy dla pracowników, 
podczas gdy 40% zdecydowanie zadeklarowało podjęcie tego kroku. Świadczy to 
o tym, że żyjemy w czasach, kiedy wśród ludzi zwiększa się świadomość i nie inte-
resują ich tylko własne interesy, ale i dobro innych.

Il. 5. Czy w sytuacji, w której deweloper nie przestrzega zasad BHP i odbija się to na pracownikach 
zastanawia się Pan/Pani nad odrzuceniem oferty? Opracowanie aut. na podstawie  

kwestionariuszy ankiety
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Następne pytanie miało związek z działaniami społecznymi podejmowanymi 
przez dewelopera (il. 6). Tylko 5% respondentów nie wykazało żadnego zaintere-
sowania tym tematem. Połowa ankietowanych uznała, że działalność dobroczynna 
dewelopera i jego zaangażowanie społeczne ma dla nich istotne znaczenie. Pozostałe 
45% pytanych zauważa istotę takich inicjatyw, ale nie traktuje ich jako decydujący 
czynnik podczas wyboru oferty. Odpowiedzi na to pytanie jasno pokazują, że zaanga-
żowanie społeczne dewelopera jest istotne w kreowaniu jego wartości dla klientów, 
która jest nieodzownym elementem funkcjonowania jego przedsiębiorstwa.

Il. 6. Czy podczas wyboru oferty deweloperskiej zapoznaje się Pan/Pani z podejmowanymi przez 
dewelopera inicjatywami społecznymi? Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety

Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji, w której deweloper dzieli się zyskiem z re-
alizacji projektu z potrzebującymi (il. 7). Spośród respondentów 60% stwierdziło, że 
takie okoliczności mogłyby mieć zasadniczy wpływ na wybranie przez nich danej 
oferty. W sposób zdecydowany 35% oświadczyło, że w tym wypadku skłoniliby się ku 
danej ofercie. Tylko 5% pytanych osób uznało, że opisywane wydarzenia nie miałyby 
żadnego wpływu na decyzję. Podsumowując, akcje charytatywne mają przede wszyst-
kim nieść pomoc potrzebującym, ale mogą też być korzystne dla ich organizatorów, 
a wspieranie, w odpowiedni sposób, na właściwą skalę i spójnie z marką firmy dobro-
czynnych akcji potrafi wykreować ogromne pokłady pozytywnego public relations.

Il. 7. Czy to, że deweloper przekaże procent zysków na cele charytatywne skłoni Pana/Panią  
do wyboru jego oferty? Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety
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Następne pytanie dotyczyło obecnej sytuacji klimatycznej na świecie (il. 8). 
Wśród ankietowanych 10% stwierdziło brak jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, 
a 35% wykazało nieznaczne zainteresowanie. Ponad połowa badanych zaznaczyła, 
że rozumie zasadność tego zagadnienia i jego istotny wpływ na funkcjonowanie 
świata. W obecnej chwili jest to temat niezwykle ważny i fakt, że część ankietowa-
nych nie przykłada do niego należytej wagi jest alarmujący. Być może świadczy to 
o braku odpowiedniej wiedzy lub świadomości skali problemu. 

Il. 8. Czy jest Pan/Pani zaznajomiony z sytuacją związaną ze zmianami klimatycznymi?  
Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety

Przedostatnie pytanie kwestionariusza dotyczyło tematu zaangażowania dewe-
lopera w problemy dotyczące środowiska naturalnego (il. 9). Ponad połowa ankieto-
wanych stwierdziła, że bierze to pod uwagę podczas podejmowania decyzji, ale nie 
traktuje tego w kategoriach priorytetowych. Wśród respondentów 35% uznało to za 
jeden z głównych atrybutów podczas dokonywania wyboru. Zaledwie 5% grupy przy-
znało, że nie zwraca uwagi na takie kwestie, więc nie wpływają one na podejmowane 
decyzje. Odpowiedzi respondentów świadczą o tym, że deweloper ma szansę popra-
wić swoją reputację lub zachęcić do swojej oferty większą ilość klientów w przypadku 
zainteresowania środowiskiem naturalnym. Zdecydowana większość zapytanych dba 
o dobro natury i interesuje się kwestiami związanymi z ekosystemem. Odpowiedzi na 
to pytanie korespondują z pytaniem poprzednim na temat zmian klimatu, gdzie 55% 
respondentów deklaruje, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji.

Il. 9. W jakim stopniu zaangażowanie potencjalnego dewelopera w sprawy ochrony środowiska  
ma dla Pana/Pani znaczenie? Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety
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Ostatnie pytanie ankiety zakładało scenariusz, w którym deweloper podczas re-
alizacji swojego projektu stwarzałby zagrożenie dla lokalnego środowiska. Zdecy-
dowana większość respondentów (80%) przyznała, że taka sytuacja wykluczyłaby 
ich współpracę z danym deweloperem. Jedna piąta grupy stwierdziła, że takie wyda-
rzenia mogłyby wpłynąć na dalszą relację z deweloperem, ale rozwiązanie umowy 
musiałoby być podyktowane również innymi czynnikami. Żaden z zapytanych nie 
zaznaczył odpowiedzi sugerującej o kompletnym braku zainteresowania tym zagad-
nieniem. Świadczy to o tym, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak wielką rolę 
ekologia odgrywa w naszym życiu codziennym i że to czy deweloper też ma taką 
świadomość może zdecydować o jego współpracy z klientami.

Il. 10. Czy w sytuacji, w której inwestycja deweloperska jest zagrożeniem dla lokalnego środowiska 
naturalnego rezygnuje Pan/Pani z ich oferty? Opracowanie aut. na podstawie kwestionariuszy ankiety

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że wizeru-
nek przedsiębiorstwa ma kluczowy wpływ na jego funkcjonowanie oraz że wprowa-
dzanie w politykę działalności narzędzi CSR ma zdecydowanie pozytywny wpływ 
na jego reputację. Odpowiedzi respondentów sugerują, że przykładają oni dużą wagę 
do wizerunku organizacji i jej działań społecznych. Poprzez rozwój technologii i co-
raz większy dostęp do informacji ludzie zdają sobie sprawę z tego jak ważnymi 
wartościami są społeczeństwo, środowisko, klimat. Przedsiębiorcy dostrzegają istotę 
dostarczania produktów i usług w sposób odpowiedzialny dla środowiska przyrod-
niczego i społecznego. Prowadzenie biznesu przestało być tylko środkiem do osią-
gnięcia finansowych celów, a wartości etyczne, prawo, szacunek do pracowników, 
społeczeństwa czy przyrody stały się fundamentalnymi częściami jego funkcjonowa-
nia. Nie tylko więc pracownicy chętniej zatrudniają się w przedsiębiorstwach, które 
wnoszą własny wkład do zrównoważonego rozwoju, dbają o społeczność lokalną 
i globalną w celu podniesienia jakości życia wszystkich obywateli, ale i klienci chęt-
niej korzystają z usług firm działających zgodnie ze społecznie przyjętymi normami 
etycznymi. 
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Ponadto inwestowanie w społeczną odpowiedzialność jest szczególnie istotne 
w okresie osłabienia gospodarczego. Wydaje się, że bardziej dotknięte kryzysem 
mogą być organizacje nierealizujące koncepcji CSR, zatem jej wdrażanie konse-
kwentnie i niezależnie od zewnętrznych czynników może uchronić organizację przed 
kryzysowymi stanami 

CSR jest w Polsce coraz bardziej popularna nie tylko w dużych przedsiębior-
stwach, ale i wśród gospodarczych podmiotów z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw (tzw. MŚP). Działania z nią związane są w większej mierze kojarzone 
z dużymi przedsiębiorstwami, ponieważ dysponują one większymi środkami finan-
sowymi niż małe i średnie przedsiębiorstwa.
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REGRESJA LOGIST YCZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGA JĄCE 
BADANIE WYPADKOWOŚCI W POLSKIM BUDOWNIC T WIE

LOGISTIC REGRESSION AS A TOOL TO HELP ACCIDENT 
INVESTIGATION IN POLISH CONSTRUC TION

STRESZCZENIE1

Niniejszy rozdział porusza problematykę identyfikacji zagrożeń na terenie budowy za pomocą regresji 
logistycznej. Wykorzystując tę metodę analizy zasobów danych, podjęto próbę wskazania zmiennych 
i wyznaczania istotności ich udziału w zaistnieniu wypadków przy pracy na budowach. Dokonano tego 
na bazie danych z rejestru prowadzonych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie. Analizowa-
no budowy skontrolowane na terenie Małopolski, na których doszło do wypadków przy pracy z udzia-
łem pracowników budowlanych. Dało to możliwość zamodelowania i określenia istotności wpływu po-
szczególnych zmiennych, charakteryzujących wypadki, na zaistnienie wypadku.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, teren budowy, regresja logistyczna 

ABSTRACT
This chapter addresses the issue of hazard identification on the construction site by means of logistic 
regression. Using this method of analyzing data resources, an attempt was made to indicate variables and 
determine the significance of their participation in the occurrence of accidents at work on construction 
sites. The analysis was based on data from the register kept at the District Labor Inspectorate in Krakow. 
The audited constructions of Małopolska, which involved accidents at work, involving construction 
workers. This gave the opportunity to model and determine the significance of the impact of individual 
variables characterizing accidents on the occurrence of an accident.
Keywords: work safety, construction site, logistic regression
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1. WSTĘP

Rozproszony charakter działalności budowlanej i pojedyncze wypadki w odle-
głych od siebie miejscach budów nie przyciągają uwagi mediów i tym samym nie są 
powszechnie znane. Nie znaczy to, że problem zapewnienia bezpiecznej pracy na bu-
dowach został pomyślnie rozwiązany. Wprost przeciwnie – budownictwo zajmuje nie-
chlubne miejsce w statystykach wypadkowości w Polsce, jest sektorem wysoce wypad-
kogennym. Duża liczba wypadków w budownictwie i ich śmiertelnych ofiar sprawia, 
że problem bezpieczeństwa pracy na terenie budowy ma szczególnie duże znaczenie 
i wymaga nieustannej troski [2, 4, 9]. Jest bardzo aktualny zwłaszcza w sytuacji, gdy 
zamawiający usługi budowlane stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące czasu 
i kosztu wykonywanych robót przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio wysokich 
standardów jakości [5]. Dla przedsiębiorstw budowlanych oznacza to pośpiech i cięcie 
kosztów, co niestety często odbywa się kosztem bezpieczeństwa pracy [3].

Badania na temat bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych przedstawione 
w niniejszym rozdziale zrealizowano na podstawie danych oportunistycznych (zbie-
ranych długotrwale, bez stałych zasad, dostosowanych do chwilowych okoliczności, 
o znaczącej liczebności) o wypadkach budowlanych, zawartych w rejestrze prowadzo-
nym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Koncentrują się one na przedsta-
wieniu zależności przyczynowo-skutkowych dotyczących budowy i wypadków przy 
pracy. Jednostkami poddanymi analizie były odnotowane wypadki przy pracy. Wy-
korzystany metodologicznie klasyfikator statystyczny, w postaci regresji logistycznej, 
stanowi propozycję poszerzenia wiedzy w zakresie rozwoju naukowych metod oceny 
zagrożeń na budowach [1, 8] oraz możliwości wykorzystania ich w praktyce. Zapro-
ponowana metoda badawcza i przedmiot badań kontynuują dotychczasowe osiągnięcia 
i jednocześnie zmniejszają lukę wśród tego typu analiz w Polsce. 

2. STRUKTURA I PORZ ĄDKOWANIE DANYCH

Struktura gromadzonych zasobów kształtuje się według obowiązujących w inspek-
toratach pracy szablonów. Na potrzeby niniejszych badań uporządkowano ją w tabeli 1.

Tabela 1
Zmienne z raportów kontroli budów. Opracowanie aut.

PDP Przygotowanie	do	pracy
PDPis instruktaż stanowiskowy
PDPbl  badania lekarskie
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PDPor wyposażenie w odzież i obuwie robocze
PDPoi wyposażenie w środki ochrony indywidualnej
PDPom uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn budowlanych i urządzeń poddozorowych
ZTB Zagospodarowanie	terenu	budowy
ZTBob zabezpieczenie terenu budowy i robót przed dostępem osób nieupoważnionych 

(ogrodzenie, bramy furtki itp.)
ZTBmn zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego
ZTBsm składowanie lub/i magazynowanie materiałów
ZTBze ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym)
ZTBzpe pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim  

i pośrednim
ZTBhig pomieszczenia higieniczno-sanitarne
DB Dokumentacja	bhp
DBbioz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
DBibwr instrukcja bezpiecznego wykonywania robót
DBnad nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
SP Stanowiska	i	procesy	pracy
SPln prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych
SPsp zabezpieczenie stałych stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami  

i czynnikami atmosferycznymi
RZ Roboty	ziemne	i	wykopy
RZzś zabezpieczenie ścian wykopu
RZzw zejścia (wejścia) do wykopu
RZsu składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu
PW Prace	na	wysokości
PWoz  zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem  

z wysokości (np. stropy, dachy)
PWzp zabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych przed 

upadkiem osób z wysokości
PWzo zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów dźwigów itp. 

przed możliwością wpadnięcia do nich
PWoi zabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej
RU Rusztowania
RUod udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione
RUpos posadowienie rusztowania

cd. tab. 1
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RUbal balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych
RUkom piony komunikacyjne na rusztowaniu
RUpwm wypełnienie pomostami powierzchni roboczych rusztowania
RUkot zakotwienie rusztowania do stałych elementów obiektu budowlanego zgodne  

z dokumentacją
MU Maszyny	i	urządzenia	techniczne
MUos osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń
MUins instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń
MUudt decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń

Pozyskane dane zapisano w postaci arkusza „kontrole” (Tabele 2a-c – ograniczo-
no się do pokazania dwóch z sześćdziesięciu pięciu obserwacji). Liczby porządkowe 
w tabeli są tożsame z kolejnymi raportami z kontroli terenów budów. Lpr i Lzat 
oznaczają odpowiednio liczbę pracujących i zatrudnionych, natomiast kolumny 
przedstawiają odnotowane w postaci liczby: braki (b) i uchybienia (u) dla poszcze-
gólnych zmiennych w kolejnych raportach z kontroli budów (tabela 2).

Tabela 2a
Kontrole. Opracowanie aut.

Lp. Lpr Lzat

PDP ZTB

is bl or oi om ob mn sm ze zpe hig

b u b u b u b u b u b u b u b u b u b u b u

1 8 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1

2 32 32 2 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tabela 2b
Kontrole (cd.). Opracowanie aut.

Lp. Lpr Lzat

DB SP RZ PW

bioz ibwr nad ln sp zś zw su oz zp zo oi

b u b u b u b u b u b u b u b u b u b u b u b u

1 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

2 32 32 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cd. tab. 1
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Tabela 2c
Kontrole (cd.). Opracowanie aut.

Lp. Lpr Lzat

RU MU

od pos bal kom pwm kot os ins udt

b u b u b u b u b u b u b u b u b u

1 8 8 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

2 32 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Porządkowanie danych było związane ze wstępnym opracowaniem danych; sko-
rygowaniem struktury zasobów danych, usunięciem nieprawidłowości, rozwiąza-
niem ewentualnych niejasności i wątpliwości oraz odpowiedniego ich przekształce-
nia i ujednolicenia w celu zaimportowania ich do programu Statistica 12.

Z arkusza „Kontrole” usunięto scalanie komórek tak, aby z każdej zmiennej, np.: 
PDPis (instruktaż stanowiskowy), która była rozbita na brak (b) i uchybienie (u), po-
wstały dwie zmienne PDPis (odpowiadająca PDPis b oraz PDPis u). W ten sposób 
powstał arkusz Excela „kontrole ost”, który następnie zaimportowano do programu 
Statistica. W arkuszu tym nie uwzględniano liczby braków czy uchybień. Jeśli liczba 
braków/uchybień była większa od 0 to zastępowano ją 1. W przeciwnym przypadku 
pozostawało 0. Taki arkusz zapisany został jako „Kontrole ost kodowanie 0 -1.sta”. 

3. REGRESJA LOGIST YCZNA

Regresja logistyczna (ang. logistic regression) jest metodą, za pomocą której ba-
dacz może modelować dwustanową (binarną) zmienną zależną [7]. Podczas budowy 
modelu jeden ze stanów zmiennej zależnej kodowany jest jako 0, a drugi jako 1. 
Zwykle jako wartość 1 kodujemy stan, który bardziej nas interesuje bądź jest przez 
nas pożądany. Model logistyczny bazuje na funkcji logistycznej postaci:

 f z e
e

z

z( ) �
�1

 (1)

gdzie:
Z ∈ (– ∞,+ ∞)

Przebieg funkcji logistycznej w przedziale od –10 do 10 przedstawiono na il. 1.
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Widać, że kształt funkcji logistycznej przypomina rozciągniętą literę S a jej war-
tości znajdują się w zakresie od 0 do 1. Początkowo zmiany funkcji są minimalne 
i oscylują blisko 0, po osiągnięciu wartości progowej gwałtownie wzrastają do 1. 
Dzięki temu możemy modelować zjawiska, które charakteryzują się zmianą natęże-
nia występowania po osiągnięciu pewnej wartości progowej. 

Dokładniej model logistyczny definiujemy następująco:

 P x
b b x

b b x

i

n
i i

i

n
i i

( ) �
�� �
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�

�

�
�

exp

exp

0 1

0 1
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 (2)

gdzie:
P(x)  –  prawdopodobieństwo, że prognozowana zmienna przyjmie war-

tość 1,
b1, …, b0 – współczynniki regresji,
x1, …, xn –  zmienne niezależne (mogą być zarówno ilościowe, jak i jako-

ściowe).

Il. 1. Kształt funkcji logistycznej [6]
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Jak w każdym modelu regresji, tak i tu staramy się oszacować współczynniki 
regresji oraz dopasować jak najlepszy model bazując na wartościach pewnej grupy 
danych. 

Prawdopodobieństwo zajścia modelowanego zdarzenia, dla obiektu opisanego 
cechami x1, …, xn, obliczamy poprzez funkcję logistyczną od kombinacji liniowej 
(odpowiednio ważonej sumy) wartości cech.

4. RYZ YKO WZGLĘDNE I ILORA Z SZ ANS

Ryzyko względne Rw (ang. relative risk) określa stopień zwiększenia (zmniejsze-
nia) prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia po zmianie czynnika i jest obliczane 
za pomocą wzoru:

 R P
Pw
A

B
=

�
�
 (3)

gdzie pA i pB reprezentują odpowiednie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia 
w każdej z grup odpowiadających poziomom badanego czynnika.

Iloraz szans Is (ang. odds ratio) jest obliczany w oparciu o tablicę klasyfikacji  
2 x 2, która wyświetla zaobserwowany rozkład przypadków dla zmiennej loso-
wej dychotomicznej:

 I
P P
P Ps
A A

B B
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�� �
�� �
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/

1

1
 (4)

gdzie pA i pB są zdefiniowane tak jak w przypadku ryzyka względnego.
Różnica między ryzykiem względnym, a ilorazem szans wynika z różnicy mię-

dzy szansą, a ryzykiem. Jeżeli spośród 100 osób ulegających wypadkom umrze 20, 
to ryzyko zgonu wynosi 20/100 czyli 0,2, natomiast szansa, że ofiara wypadku umrze 
wynosi 20 : 80, czyli 1 : 4 (0,25). W przypadku gdy któryś rezultat występuje bardzo 
rzadko, ryzyko względne i iloraz szans są bardzo do siebie zbliżone. Warto również 
podkreślić, że wartość ilorazu szans jest zawsze bardziej oddalona od jedności niż ry-
zyko względne, w wyniku czego związek przyczynowy może wydawać się silniejszy.

Iloraz szans odgrywa ważną rolę w interpretacji ocen parametrów regresji lo-
gistycznej i jest standardowo uwzględniany przy raportowaniu wyników tego typu 
modeli. Zwłaszcza gdy zmienne objaśniające są typu 0-1, współczynniki regresji 
logistycznej mówią o tym jak wystąpienie danego czynnika przekłada się na iloraz 
szans modelowanego zdarzenia. 
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5. BUDOWA MODELU

Do regresji logistycznej wykorzystano arkusz „kontrole” (tabele 2a-c). Zmien-
ną zależną była zmienna „wypadek”, kodująca wystąpienie wypadku, a zmienny-
mi niezależnymi zmienna Lpr (liczba pracujących), a także pozostałe zmienne 0-1 
(z wyłączeniem nieodnotowanych stałych zmiennych, takich jak: PDPom u (upraw-
nienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn), DBbioz (plan bioz), SPln i SPln u (pro-
wadzenie robót w sąsiedztwie linii napowietrznych)). Do selekcji zmiennych za-
stosowano metodę krokową postępującą (ang. forward selection). Polega ona na 
utworzeniu najlepszego modelu jednoczynnikowego, a potem stopniowym roz-
szerzaniu go o kolejne zmienne – tak długo, aż nie można dodać predyktora, który 
istotnie poprawiałby dopasowanie. Oceny istotności poszczególnych zmiennych 
dokonano w oparciu o test Walda [6]. Metoda ta, oprócz wyrazu wolnego, spo-
śród wszystkich zmiennych wybrała następujące: SPsp u, PWoz, MUos u, PWoi u, 
RUbal u, DBibwr u, RUbal, ZTBzpe u. Proponowany model przedstawia się na-
stępująco:

Wypadek ~ SPsp u + PWoz + MUos + PWoi u + RUbal u + DBibwr u + 
+ RUbal + ZTBzpe u

(5)

co oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku zależy od:
SPsp u – zabezpieczenie stałych stanowisk pracy przed spadającymi przedmio-

tami i czynnikami atmosferycznymi – uchybienia,
PWoz – zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed 

upadkiem z wysokości (np. otwarte krawędzie stropów, dachy) – brak,
MUos – osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń 

– brak,
PWoi u – zabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem 

środków ochrony indywidualnej – uchybienia,
RUbal u – balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych,
DBibwr u – instrukcja bezpiecznego wykonywania robót – uchybienia,
RUbal – balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych – brak,
ZTBzpe u – pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 

bezpośrednim i pośrednim – uchybienia.
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W tabeli 3 przedstawiono wyniki modelu regresji logistycznej.  

Tabela 3
Wyniki modelu regresji logistycznej. Opracowanie aut.

Ocena Standard 
Błąd

Walda 
Stat

GU 
górna 
95%

GU 
dolna 
95%

p Iloraz 
szans

Ufność 
OR  

– 95%

Ufność 
OR  

+ 95%

Wyraz 
wolny –7,207 1,023 49,590 –9,213 –5,201 0,000 0,001 0,000 0,006

SPsp u 1,955 0,642 9,264 0,696 3,214 0,002 7,065 2,006 24,881

PWoz 2,925 0,617 22,462 1,715 4,134 0,000 18,630 5,558 62,449

MUos u 2,458 0,668 13,536 1,149 3,767 0,000 11,680 3,153 43,261

PWoi u 1,702 0,609 7,811 0,508 2,895 0,005 5,483 1,662 18,082

RUbal u 1,582 0,607 6,783 0,391 2,772 0,009 4,864 1,479 15,997

DBibwr u –3,961 1,463 7,327 –6,829 –1,093 0,007 0,019 0,001 0,335

RUbal 2,452 0,717 11,709 1,048 3,857 0,001 11,616 2,851 47,327

ZTBzpe u 1,270 0,632 4,041 0,032 2,508 0,044 3,561 1,032 12,286

Gdzie:
• Ocena – określa współczynnik regresji dla poszczególnych zmiennych;
• Standard Błąd – zwraca błąd standardowy dla wyznaczonych współczynników  

z kolumny „ocena”;
• Walda Stat – wartość statystyki Walda pozwalająca na przetestowanie hipotezy, 

że prawdziwa wartość oceny parametru regresji jest różna od 0;
• GU górna 95% i GU dolna 95% – określają górną i dolną granicę przedziału uf-

ności dla wyznaczonego parametru. Jeśli przedział nie pokrywa 0, przyjmujemy, 
że rzeczywista wartość oceny parametru regresji jest różna od 0;

• p – prawdopodobieństwo testowe. Jeśli p < 0,05, to przyjmujemy, że rzeczywista 
wartość oceny parametru regresji jest różna od 0 i zmienna ta w modelu jest istotna;

• Iloraz szans – stosunek szansy zaistnienia zdarzenia w jednej grupie do szansy jej 
występowania w innej grupie;

• Ufność OR – 95% i Ufność + 95% – przedziały ufności górny i dolny dla ilora-
zu szans.
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Funkcja logistyczna przyjmuje postać:
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Zatem jeśli zmienna SPsp przyjmuje wartość 1 (czyli w ramach kontroli stwier-
dzono uchybienia w danym obszarze), to część liniowa modelu zwiększa się o 1,955, 
a w konsekwencji iloraz szans wystąpienia wypadku wzrasta o czynnik 7,065 (od-
czytujemy to z kolumny „iloraz szans”, tabela 3). 

6. OCENA DOPASOWANIA

Jednym z wyników modelu regresji logistycznej jest prawdopodobieństwo przy-
należności poszczególnych przypadków do modelowanej klasy (wystąpił lub nie 
wystąpił wypadek). Wartości tego prawdopodobieństwa można wykorzystać jako 
wsparcie procesu decyzyjnego. Najlepsza reguła decyzyjna ma nam zapewnić naj-
lepsze wyniki, czyli jak najmniejszą liczbę błędów. W celu precyzyjnego zdefinio-
wania odpowiedniego kryterium wprowadza się miary jakości reguł: specyficzność 
(ang. specificity) oraz czułość (ang. sensitivity) [6]. Czułość informuje nas, jaki od-
setek obiektów należących rzeczywiście do stanu wyróżnionego (budów, na których 
wystąpiły wypadki) został poprawnie zaklasyfikowany przez model. Natomiast spe-
cyficzność określa jaka frakcja obiektów należących rzeczywiście do stanu niewy-
różnionego została przez model poprawnie zaklasyfikowana. 

Zmianę wartości czułości i specyficzności, pod wpływem zmiany wartości punk-
tu odcięcia, możemy zaobserwować na poniższym wykresie (il. 2). Jako punkt od-
cięcia rozumiemy ten, powyżej którego przyjmujemy zajście modelowanej klasy, 
a poniżej zdarzenie przeciwne. Dobra decyzja to taka, która maksymalizuje obie 
te wartości.

Wykres służy do konstrukcji krzywych ROC (ang. Receiver Operating Characte-
ristic (ROC) Curve), które ilustrują związek między czułością i specyficznością (il. 3). 
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Il. 2. Wykres czułości i specyficzności dla dopasowanego modelu. Opracowanie aut.

Il. 3. Krzywa ROC dla wybranego modelu. Opracowanie aut.
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Krzywa ROC jest często wykorzystywana jako narzędzie do porównywania mo-
deli między sobą. Bardzo popularnym podejściem jest wyliczanie pola pod wykre-
sem krzywej ROC, oznaczanego jako AUC (ang. area under curve). Wartość wskaź-
nika AUC przyjmuje wartości z przedziału [0, 1]. Im jest ona większa, tym lepszy 
jest utworzony model, przy czym AUC poniżej 0,5 oznacza, że model jest gorszy niż 
losowe przewidywanie zajścia zdarzenia. 

Obliczenie błędu predykcji na podstawie błędu uczącego nie daje wiarygodnego 
obrazu zdolności predykcyjnych modelu. Błąd predykcji obliczony na tym zbio-
rze nie doszacowuje rzeczywistej wartości błędu predykcji, jakiej moglibyśmy się 
spodziewać przy użyciu modelu do prognozowania dla nowych danych. Rzeczywi-
stą zdolność jesteśmy w stanie ocenić dopiero na podstawie zbioru, który nie brał 
udziału w procesie szacowania parametrów modelu. Dobrym sposobem jest v-krotny 
sprawdzian krzyżowy, polegający na podziale zbioru danych na v podzbiorów (w ni-
niejszym opracowaniu na 5), z których do szacowania modelu wykorzystywane są 
wszystkie zbiory poza jednym, np. najpierw zbiorem uczącym (na podstawie któ-
rego tworzony jest model) są 1, 2, 3, 4, a zbiorem testowym (służącym do oceny 
predykcji) zbiór 5. Następnie zbiór uczący to 1, 2, 3, 5, a testowy 4 itd. Globalna 
ocena błędu predykcji jest w tym przypadku uśrednieniem błędów pochodzących 
z poszczególnych zbiorów.

Dla zaproponowanego w tym rozdziale modelu zaistnienia wypadku przy 
pracy (5), wartość AUC wyniosła 0,944 (± 0,0181) w próbie uczącej, natomiast  
w 5-krotnym sprawdzianie krzyżowym otrzymano 0,875 (± 0,0391). Na tej podsta-
wie można stwierdzić, że model nie jest nadmiernie dopasowany do danych i zacho-
wuje wysoką zdolność predykcyjną dla nowych danych.

Do określania dobroci dopasowania modelu regresji logistycznej służy też test 
Hosmera-Lemeshowa. Hipoteza zerowa i alternatywna brzmią:
H0: Obserwowane i przewidywane częstości zdarzeń są takie same,
Ha: Obserwowane i przewidywane częstości zdarzeń są różne.

Jeśli wartości przewidywane i obserwowane są wystarczająco bliskie, można 
uznać, że model jest dobrze dopasowany, dlatego w tym przypadku oczekujemy 
braku istotności tego testu, a mianowicie sytuacji, gdy p > 0,05 (gdzie α = 0,05 
jest przyjętym umownie poziomem istotności). Dla proponowanego dopasowanego 
modelu wartość p = 0,219. Zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. 

W kontekście działań na rzecz poprawy warunków bezpiecznej realizacji robót 
najważniejsze dla praktyki budowlanej wyniki utworzonego modelu regresji logi-
stycznej to występujące w modelu zmienne objaśniające, wsparte wysoką zdolnością 
predykcyjną modelu.



REGRESJA LOGISTYCZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE BADANIE WYPADKOWOŚCI W POLSKIM BUDOWNICTWIE 113

7. PODSUMOWANIE

Wypadki przy pracy jako zdarzenia na terenie budowy są zjawiskami losowy-
mi, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia. Dlatego ich badanie i wskazanie 
związków między charakteryzującymi je cechami nie jest łatwe. Dotyczy to w szcze-
gólności analiz danych szczegółowych, w których przedmiotem badań są czynniki 
generujące niepożądane następstwa dla życia i zdrowia ludzi w związku z podejmo-
waną pracą.

Modelowanie logistyczne jest trafnym narzędziem klasyfikowania zagrożeń 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie, generowanych przez cechy terenu budowy, 
w tym zachowanie się pracownika budowlanego. Modele logistyczne umożliwiają 
uzyskanie zależności analitycznych, oddających stan opisywanej rzeczywistości. Re-
gresja logistyczna jest metodą, za pomocą której możemy modelować dwustanową 
(binarną) zmienną zależną. Podczas budowy modelu jeden ze stanów zmiennej za-
leżnej kodowany jest jako 0, a drugi jako 1. Zwykle jako wartość 1 kodujemy stan, 
który bardziej nas interesuje bądź jest przez nas pożądany. 

W niniejszym rozdziale zmienną zależną była zmienna „wypadek”, kodująca wy-
stąpienie wypadku, a predyktorami wszystkie zmienne z raportów, z kontroli terenów 
budów. Wyniki utworzonego modelu regresji logistycznej wskazały bardzo ważne 
dla praktyki budowlanej – w kontekście działań na rzecz bezpiecznej realizacji robót 
– zmienne, mające wpływ na zaistnienie wypadku. 

Mogą być one pomocne w procesie decyzyjnym, przy opracowywaniu różnego 
rodzaju działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w budownictwie 
i redukcję ilości wypadków.
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ANALIZ A WNIOSKÓW Z ODBIORÓW MIESZKAŃ 
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

ANALYSIS OF APPLIC ATIONS FROM THE HANDOVER  
OF FLATS IN MULTI-FAMILY BUILDINGS

STRESZCZENIE1

Corocznie w Polsce znaczna liczba mieszkań jest sprzedawana i oddawana do użytkowania. Na podstawie 
umowy zawartej z nabywcą właściciele są zobowiązani do odbioru mieszkania od dewelopera. Nabywcy 
lokali mieszkalnych oczekują od dewelopera uzyskania lokalu mieszkalnego wolnego od wad i usterek bu-
dowlanych, co nie jest oczywiste i stanowi częsty przedmiot sporu pomiędzy stronami umowy deweloper-
skiej. Podczas spotkań odbiorowych są wykrywane różnego rodzaju usterki budowlane, ale ich obecność 
jest nieunikniona. Nie jest możliwe wybudowanie i wykończenie mieszkań bez rys, zabrudzeń, niewielkich 
nierówności itp. Celem niniejszego rozdziału jest analiza procedury odbiorów, przeprowadzona na podsta-
wie spotkań odbiorowych z nabywcami lokali mieszkalnych. Przedstawiono praktyczne aspekty wraz z wy-
szczególnieniem i opisem głównych etapów odbiorów mieszkań. Przeanalizowano zasady zgłaszania wad 
i usterek budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Na potrzeby rozdziału autorzy dokonali 
analizy wybranych spotkań odbiorowych z udziałem nabywców mieszkań w celu przedstawienia różnicy 
pomiędzy liczbą usterek wpisanych do protokołów odbiorów a tych faktycznie wykrytych. 
Słowa kluczowe: odbiór mieszkań, procedura odbiorowa, przekazanie mieszkania, lokale mieszkalne, 
deweloper

ABSTRACT
Every year in Poland, a significant number of apartments are sold and put into use. Their owners are obliged 
to handover the flat from the developer on the basis of a concluded agreement with the buyer. During 
handover various types of building defects are detected, but their presence is inevitable, because it is not 
possible to build and finish flats without scratches, dirt, slight irregularities, etc. The aim of the chapter is to 
analyze the acceptance procedure, based on acceptance meetings with buyers of flats. The chapter presents 
practical aspects along with the specification and description of the main stages of acceptance of apartments. 
The rules for reporting construction faults and defects were analyzed based on polish law. For the purposes 
of the chapter, the authors analyzed selected handover meetings with the participation of apartments buyers 
to present the difference between the number of defects entered in the acceptance reports and detected.
Keywords: handover of flats, acceptance procedure, transfer of flats, housing, developer
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1. WSTĘP

Corocznie w Polsce sprzedaje i oddaje się do użytkowania znaczną licz-
bę mieszkań. W okresie styczeń-luty 2020 r. deweloperzy oddali do użytkowania 
20 tys. mieszkań (wzrost o 0,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.). 
Powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła 3,1 mln m2, czyli o 7,1% więcej niż 
w 2019 r. W styczniu i lutym firmy deweloperskie rozpoczęły budowę 20,6 tys. no-
wych lokali mieszkalnych (o 2,4% więcej niż w okresie styczeń-luty 2019 r.) [5]. 
Na podstawie umowy zawartej z nabywcą właściciele mieszkań są zobowiązani do 
przeprowadzenia odbioru mieszkania od dewelopera. Jest to ostatni krok dzielący 
właściciela od otrzymania kluczy do zakupionego mieszkania. Nabywcy oczekują 
od dewelopera, aby zakupione przez nich mieszkania były wolne od wad i usterek 
budowlanych. W praktyce budowlanej nie jest możliwe bezusterkowe wybudowanie 
i wykończenie lokali mieszkalnych. W niniejszym rozdziale przeanalizowano zasady 
zgłaszania wad i usterek budowlanych w oparciu o polskie przepisy prawne oraz 
przedstawiono praktyczne aspekty odbiorów mieszkań. Autorzy dokonali analizy 
wybranych spotkań odbiorowych z udziałem nabywców mieszkań w celu przedsta-
wienia różnicy pomiędzy liczbą usterek wpisanych do protokołów odbiorów, a rze-
czywiście wykrytych.

2. PRZEGLĄD LITERATURY

Czupajłło [3] opisał doświadczenia, które zdobył pracując na niemieckich i pol-
skich budowach. Dodatkowo sfotografował wiele usterek w pracach budowlanych 
i wykończeniowych wykrytych na budowach. Następnie przedstawił przyczyny każ-
dej z nich oraz zaproponował kilka metod naprawczych każdego defektu. Czupajł-
ło opisał usterki, które spotkał na każdym etapie budowy – zaczynając od niewła-
ściwego zagęszczenia gruntu, a kończąc na usterkach wykonawczych dotyczących 
ochrony przed hałasem. Podobnie Oswald i Abel [10] oraz Hinks i Cook [6] omówili 
wady, usterki i inne nieprawidłowości często wykrywane podczas odbioru nowo po-
wstałych obiektów budowlanych. 

Dubas i Nowotarski poddali analizie procedurę odbiorową lokali mieszkalnych 
oraz protokoły odbioru mieszkań [4]. Według autorów w jednym mieszkaniu wykry-
to średnio około jedenaście usterek. Najwięcej dotyczyło drzwi wejściowych (29%), 
balkonów i tarasów (26%) oraz elektryki (13%).

Kasi, Mahar i Khan przeprowadzili analizę usterek konstrukcyjnych na przy-
kładzie budownictwa mieszkaniowego w mieście Quetta w Pakistanie [7]. W 64% 
budynków wykryto wady projektowe, w 36% – wady materiałowe i w 48% – wady 
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konstrukcyjne. Wyniki pokazały, że w jednym domu wykryto jeden rodzaj wad lub 
więcej. Najczęściej wykrywanymi usterkami były: wady betonu, ubytki tynku, od-
pryski farby, zacieki na ścianach i sufitach, plamy i grzyby na ścianach, uszkodzenia 
wykończenia ścian oraz rysy. 

Plebankiewicz, Zima, Malara i Biel przeanalizowali usterki budowlane wykry-
te podczas odbiorów wykonywanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Najczęściej wykrywanymi usterkami były rysy na ścianach, sufitach oraz szybach 
oraz brak kątów prostych pomiędzy ścianami. Autorzy omówili procedurę odbioru 
mieszkań oraz opracowali autorską procedurę usuwania usterek w wielorodzinnym 
budownictwie mieszkaniowym [11]. 

Analizując usterki budowlane, warto przyjrzeć się metodom służącym do ich pre-
dykcji. W opracowaniu [2] zaprezentowano model prognozowania usterek wielopię-
trowych budynków żelbetowych z wykorzystaniem sieci neuronowych (klasyfikator 
NN-PSO), natomiast w [1] przeanalizowano przyczyny wad i usterek za pomocą 
drzew i miar ryzyka. W artykule [8] przedstawiono model oparty na metodzie po-
działu strat LDA, służący ocenie systemu odpowiedzialnego za naprawę wad i uste-
rek w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady budynków mieszkalnych.

Zarządzanie jakością jest jednym z najważniejszych aspektów procesu inwesty-
cyjnego. Zarówno materiał, jak i czynnik ludzki mają zdecydowany wpływ na jakość 
robót budowlanych. Przykładowo Leśniak i Górka przeanalizowały czynniki wpły-
wające na jakość wykonania elewacyjnych ścian osłonowych oraz zaprezentowały 
sposoby kontroli i odbioru fasad aluminiowo-szklanych [9]. 

3. PROCEDURA ODBIOROWA MIESZKAŃ

 Przed odbiorem lokalu mieszkalnego deweloper jest zobowiązany powiadomić 
nabywcę o zakończeniu budowy oraz o decyzji właściwego organu w sprawie po-
zwolenia na użytkowanie budynku wielorodzinnego. 

Przeniesienie prawa własności na nabywcę jest poprzedzone odbiorem w obec-
ności klienta bądź jego pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo notarialne). 
Nabywcy lokali mieszkalnych, którzy nie orientują się w problematyce budowla-
nej, często dokonują odbioru mieszkania korzystając z pomocy zewnętrznych firm. 
Oprócz właściciela mieszkania na spotkaniu odbiorowym jest obecny przedstawiciel 
firmy deweloperskiej. Najczęściej w spotkaniach uczestniczy również przedstawiciel 
generalnego wykonawcy (kierownik budowy, kierownik robót) lub inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

Podczas spotkania odbiorowego klient lub firma wspomagająca odbiory dokonuje 
przeglądu mieszkania. W obecności wyżej wymienionych osób powinien być sporzą-
dzony protokół odbioru, do którego nabywca lub jego pełnomocnik mogą zgłaszać 



118 K R Z Y S Z T O F  Z I M A ,  J A R O S Ł AW  M A L A R A ,  S E B A S T I A N  B I E L

wady i usterki znalezione podczas spotkania odbiorowego. Uzupełniony protokół jest 
podpisywany zazwyczaj przez nabywcę lokalu oraz przedstawiciela firmy deweloper-
skiej. Jako podmiot odbierający klient ma prawo decydować o usterkach, które zostaną 
wpisane do protokołu odbiorowego. Może zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące 
mieszkania, nawet te najmniej istotne, jak np. zabrudzenia klamek. 

Po ewentualnym wskazaniu mało istotnych usterek i spisaniu protokołu odbio-
rowego następuje przekazanie mieszkania klientowi. Zanim to nastąpi zazwyczaj 
są wykonywane drobne roboty montażowe, np. montaż termostatów, kratek odpły-
wowych na balkonach. Następnie w obecności klienta wymienia się wkładkę do 
zamka drzwi wejściowych, ponieważ po przekazaniu mieszkania tylko on może 
mieć dostęp do mieszkania. Powszechną praktyką jest pokazanie zaplombowanej 
wkładki klientowi do akceptacji przed jej montażem. Dzięki takiemu zabiegowi 
może mieć pewność, że klucz nie został dorobiony przez osoby postronne i tyl-
ko on może wejść do mieszkania. Następnie przedstawiciel biura sprzedaży wraz 
z nabywcą mieszkania spisuje stan liczników (ciepłej i zimnej wody, ogrzewania 
oraz prądu). Częstą praktyką podczas spotkania odbiorowego jest spisanie umowy 
o przepisanie licznika prądu na klienta oraz umowy o dostawę energii elektrycznej. 
Kolejnym etapem jest przekazanie klientowi wszystkich niezbędnych dokumentów, 
w tym instrukcji użytkowania mieszkania, rzutów mieszkania, kodu do domofonu 
itp. Na końcu spotkania odbiorowego klient otrzymuje od przedstawiciela biura 
sprzedaży komplet kluczy, w tym klucze do mieszkania, liczników, skrzynki tele-
technicznej, skrzynki pocztowej oraz klucz master do części wspólnych (śmietnika, 
klatek schodowych, bramki). 

W przypadku wykrycia istotnych wad i usterek takie mieszkanie nie zostaje przeka-
zane klientowi. Usterki bardzo istotne to takie, które uniemożliwiają przejęcie kluczy do 
mieszkania przez właściciela z uwagi na konieczność prowadzenia przez wykonawcę 
złożonych prac pod względem pracochłonności i technologii ich wykonania lub takie, 
które wykluczają eksploatację mieszkania. Należy pamiętać, że odbiór mieszkania nie 
jest równoznaczny z przekazaniem kluczy. Odbiór techniczny lokalu mieszkalnego po-
lega na sprawdzeniu przez nabywcę, czy mieszkanie jest wykonane zgodnie z zapisami 
umowy deweloperskiej. Po spotkaniu odbiorowym spisuje się protokół, w którym wła-
ściciel mieszkania zgłasza wady, usterki oraz niezgodności z projektem i standardem wy-
kończenia. W takim przypadku odbiór uznaje się za przeprowadzony, ponieważ odbiór 
może się on odbyć tylko jeden raz. Z dniem odbioru mieszkania rozpoczyna się okres 
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. Po naprawie usterek uznanych 
przez dewelopera następuje przekazanie mieszkania, czyli moment, w którym mieszkanie 
przechodzi w posiadanie nabywcy. Od tej pory deweloper nie ma prawa wejść do miesz-
kania, nabywca ponosi odpowiedzialność za mieszkanie oraz jest zobowiązany do po-
noszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (np. czynsz, opłata za media).

W momencie odbioru klient akceptuje stan mieszkania. Jeżeli jakaś usterka lub 
wada nie została przez niego zauważona podczas odbioru lub klient nie zdecydował 



ANALIZA WNIOSKÓW Z ODBIORÓW MIESZKAŃ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 119

się na jej wpisanie do protokołu odbiorowego, nabywca mieszkania nie ma prawa 
domagać się jej naprawy. Jeżeli usterka była np. ukryta lub powstała w wyniku pracy 
budynku, nabywca lokalu mieszkalnego może skorzystać z pięcioletniej rękojmi na 
roboty budowlane. W tym czasie deweloper jest zobowiązany utrzymać tzw. stan 
odbiorowy mieszkania. 

Obecność klienta podczas odbioru jest jego obowiązkiem. Deweloper nie może 
sam dokonać odbioru lokalu mieszkalnego, ale gdy klient nie stawia się na zaplano-
wany odbiór mieszkania deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej 
po dwukrotnym doręczeniu wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 
sześćdziesięciu dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działa-
niem siły wyższej [12].

Po spisaniu protokołu odbiorowego deweloper powinien [12]: 
 – w terminie czternastu dni doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad 

i usterek lub o odmowie ich uznania wraz ze wskazaniem przyczyn;
 – w terminie trzydziestu dni od podpisania protokołu usunąć zasadne wady 

i usterki.
Jeżeli pomimo zachowania należytej staranności firma deweloperska nie napra-

wi wad i usterek uznanych za zasadne w terminie, to może wskazać inny termin ze 
wskazaniem przy tym przyczyny opóźnienia. 

Do odpowiedzialności dewelopera za wady prawne i fizyczne lokalu mieszkalne-
go stosuje się zapisy ustawy deweloperskiej oraz kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 
556 KC i następne), natomiast w przypadku miejsc postojowych, miejsc garażowych, 
garaży, komórek lokatorskich stosuje się tylko przepisy kodeksu cywilnego. 

4. ANALIZ A SPOTKAŃ ODBIOROWYCH 

Autorzy niniejszego rozdziału uczestniczyli w wielu spotkaniach odbiorowych 
z nabywcami lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Krakowa. Analizowa-
ne mieszkania zostały wybudowane przez renomowanego dewelopera z wieloletnim 
doświadczeniem w budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Na podstawie obserwacji spotkań odbiorowych autorzy zauważyli, że powszech-
ną praktyką jest niewpisywanie wykrytych usterek do protokołów odbiorowych, 
dlatego podjęli próbę wyznaczenia wartości procentowej usterek niewpisanych do 
protokołu w porównaniu ze wszystkimi usterkami wykrytymi przez klienta w od-
bieranym mieszkaniu. Tabele 1-3 przedstawiają usterki wykryte przez nabywców 
mieszkań podczas odbioru trzech wybranych lokali mieszkalnych. Dla każdej usterki 
dopisano informację, czy usterka została wpisana do protokołu odbiorowego wraz 
z krótkim uzasadnieniem. 
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Tabela 1
Usterki wykryte podczas spotkania odbiorowego – mieszkanie A. Opracowanie aut.

Mieszkanie	A

Nazwa	usterki Czy	usterka	została	wpisana	do	protokołu	
odbiorowego?/Uzasadnienie

Krzywo zamontowana skrzynka teletechniczna NIE/Wykonawca zaproponował dodatkowy 
materiał jako rekompensatę

Zabrudzony grzejnik NIE/Grzejnik został wyczyszczony podczas 
spotkania odbiorowego

Wygięty górny panel grzejnika NIE/Panel został naprawiony podczas spotkania 
odbiorowego

Wystająca folia przy oknach NIE/Folia została usunięta podczas spotkania 
odbiorowego

Brak pianki przy dylatacji wylewki pływającej NIE/dylatacja została zapianowana podczas 
spotkania odbiorowego

Brak Sikaflexu na łączeniu stolarki okiennej  
i parapetu od zewnątrz

NIE/Łączenie zostało uszczelnione podczas 
spotkania odbiorowego

Okno wymagające regulacji TAK
Porysowana balustrada TAK
Brak poziomu wylewki w salonie NIE/Wykonawca zaproponował dodatkowy 

materiał jako rekompensatę

Zabrudzona elewacja TAK
Niedziałający domofon TAK
Procent	usterek	wpisanych	do	protokołu 36%

Tabela 2
Usterki wykryte podczas spotkania odbiorowego – mieszkanie B. Opracowanie aut.

Mieszkanie	B

Nazwa	usterki Czy	usterka	została	wpisana	do	protokołu	
odbiorowego?/Uzasadnienie

Odpryski na drzwiach wejściowych NIE/Odpryski zostały usunięte podczas 
spotkania odbiorowego

Okna wymagające regulacji TAK
Porysowana balustrada TAK

Rysy na stolarce okiennej NIE/Rysy zostały usunięte podczas spotkania 
odbiorowego

Porysowane parapety NIE/Rysy zostały usunięte podczas spotkania 
odbiorowego
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Brak pianki przy dylatacji wylewki pływającej NIE/Dylatacja została zapianowana podczas 
spotkania odbiorowego

Brak ciągłości silikonu przy hokejkach NIE/Łączenie zostało uszczelnione podczas 
spotkania odbiorowego

Brak ciągłości silikonu wokół drzwi 
wejściowych

NIE/Łączenie zostało uszczelnione podczas 
spotkania odbiorowego

Odprysk na grzejniku NIE/Odprysk został usunięty podczas spotkania 
odbiorowego

Rysy na ścianie NIE/Wykonawca zaproponował dodatkowy 
materiał jako rekompensatę

Porysowany wizjer TAK
Brudny wizjer TAK
Brak poziomu wylewki w pomieszczeniach NIE/Wykonawca zaproponował dodatkowy 

materiał jako rekompensatę
Porysowane klawisze włącznika NIE/Rysy zostały usunięte podczas spotkania 

odbiorowego
Procent	usterek	wpisanych	do	protokołu 28%

Tabela 3
Usterki wykryte podczas spotkania odbiorowego – mieszkanie C. Opracowanie aut.

Mieszkanie	C

Nazwa	usterki Czy	usterka	została	wpisana	do	protokołu	
odbiorowego?/Uzasadnienie

Porysowana wewnętrzna ościeżnica drzwi 
wejściowych

NIE/Rysy zostały usunięte podczas spotkania 
odbiorowego

Zaciek przy progu drzwi wejściowych NIE/Klienci zrezygnowali z wpisania usterki 
przez brak możliwości przekazania mieszkania  
w przypadku wpisania usterki

Niepoprawne wymiary otworów drzwiowych NIE/Klienci zrezygnowali z wpisania usterki 
przez brak możliwości przekazania mieszkania  
w przypadku wpisania usterki

Zbyt duże ugięcie stopu TAK/Jednak usterka nie była zasadna i inspektor 
nadzoru podczas spotkania zgłosił sprzeciw

Brak kątów prostych pomiędzy ścianami (4 razy) NIE/Klienci zrezygnowali z wpisania usterki 
przez brak możliwości przekazania mieszkania  
w przypadku wpisania usterki

Rysy na szybie TAK
Brak ciągłości Sikaflexu w rogach na łączeniu 
stolarki okiennej i parapetu 

NIE/Miejsca zostały uszczelnione podczas 
spotkania odbiorowego

cd. tab. 2
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Włącznik za blisko otworu drzwiowego NIE/Klienci zrezygnowali z wpisania usterki 
przez brak możliwości przekazania mieszkania  
w przypadku wpisania usterki

Rysa lub pęcherz w szybie TAK
Rysa na ścianie przy szpalecie NIE/Wykonawca zaproponował dodatkowy 

materiał jako rekompensatę
Rysa na stolarce okiennej NIE/Rysy zostały usunięte podczas spotkania 

odbiorowego
Brak płaszczyzny sufitu NIE/Klienci zrezygnowali z wpisania usterki 

przez brak możliwości przekazania mieszkania  
w przypadku wpisania usterki

Porysowana obróbka blacharska NIE/Rysy zostały usunięte podczas spotkania 
odbiorowego

Rysa na elewacji w pobliżu hokejki TAK
Brak Sikaflexu na łączeniu stolarki okiennej  
i parapetu od zewnątrz

NIE/Łączenie zostało uszczelnione podczas 
spotkania odbiorowego

Procent	usterek	wpisanych	do	protokołu 27%

Powyżej zamieszczono analizę trzech wybranych protokołów odbiorowych. Na 
podstawie analizy szesnastu protokołów stwierdzono, że średnio 42% wykrytych 
usterek budowlanych podczas odbiorów lokali mieszkalnych pominięto lub napra-
wiono podczas spotkania odbiorowego. 

Na podstawie powyższych tabel można zauważyć, że znaczna część usterek bu-
dowlanych została usunięta podczas spotkania odbiorowego. Ponadto klienci czę-
sto rezygnowali z możliwości naprawy wykrytych usterek przez dewelopera i fir-
mę wykonawczą. Z analizy wynika, że powszechną praktyką jest niewpisywanie 
mało istotnych usterek do protokołu odbioru w zamian za materiał potrzebny do 
ich naprawy. Przykładowo podczas odbioru jednego z lokali mieszkalnych w celu 
uzupełnienia ubytków na ścianach przedstawiciel wykonawcy zaproponował kilka 
wiader gładzi gipsowej. Nabywcy często korzystają z takich rozwiązań, ponieważ 
zależy im na jak najszybszym odebraniu kluczy. Część drobnych usterek budowla-
nych wykrytych w mieszkaniu (m.in. płytkie rysy na parapetach, zabrudzenia, rysy 
na skrzydłach i ramach okiennych) naprawiono w trakcie odbioru mieszkania przez 
klienta, co skutkowało niewpisaniem ich do protokołu odbioru. 

Nabywcy lokali mieszkalnych często rezygnowali z wpisania usterek do protokołu 
odbiorowego, ponieważ wiązałoby się to z zatrzymaniem kluczy przez dewelopera i ko-
niecznością ponownego odbioru mieszkania. Jeżeli podczas odbioru mieszkania wykryte 
zostaną bardzo istotne usterki (np. usterki na tynkach i wylewkach), deweloper zazwy-
czaj nie przekazuje mieszkania klientowi, ponieważ łatwiej naprawić tego typu usterki 
mając dostęp do mieszkania. Gdyby mieszkanie zostało przekazane, termin naprawy 
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usterek byłby zależny od obecności klienta w mieszkaniu, co utrudniłoby organizację 
naprawy. Poza tym do czasu naprawy określonej usterki klient mógłby wykończyć już 
dany element mieszkania, co wiązałoby się ze zniszczeniem wykończenia i poniesieniem 
dodatkowych kosztów przez dewelopera. Elementy takie, jak okna, drzwi wejściowe, 
elewacja nie będą zmieniane przez klienta, dlatego usterki wykryte na nich oraz mało 
istotne usterki na pozostałych elementach można wpisać do protokołu odbioru, przekazać 
mieszkanie klientowi, a wskazane usterki naprawić w późniejszym terminie. 

Na postawie badań oraz artykułu [4] autorzy rozdziału przedstawili główne przy-
czyny pomijania wad i usterek budowlanych wykrytych podczas spotkań odbioro-
wych w protokołach odbiorów mieszkań – POM (il. 1).

Il. 1. Przyczyny pomijania wad i usterek budowlanych w protokołach odbioru.  
Opracowanie aut. na podstawie [4]
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5. ODBIÓR MIESZKANIA

Na podstawie obserwacji odbiorów wykonywanych przez nabywców mieszkań 
lub firm zajmujących się odbiorami, autorzy opracowali check-listę (tabela 4). 

Opracowana przez autorów check-lista będzie pomocnym narzędziem przy od-
biorach lokali mieszkalnych zarówno przez profesjonalistów, jak i laików. Lista za-
wiera zestawienie niezbędnych czynności odbiorowych, dzięki którym osoba doko-
nująca odbioru mieszkania może krok po kroku sprawdzić poszczególne elementy 
lokalu mieszkalnego pod kątem wad i usterek budowlanych. 

Check-lista została podzielona na szesnaście pozycji, uwzględniając elementy, 
na których mogą znajdować się usterki. Na podstawie obserwacji do każdego ele-
mentu została dopisana informacja na co należy zwrócić szczególną uwagę przy 
odbiorze poszczególnych części mieszkania. Opracowana lista będzie w przyszłości 
aktualizowana przez autorów na podstawie uczestnictwa w kolejnych spotkaniach 
odbiorowych lokali mieszkalnych. 

Tabela 4
Check-lista pomocna przy odbiorze mieszkań. Opracowanie aut.

Lp. Element Na	co	zwrócić	szczególną	uwagę?

1 drzwi wejściowe

 � rysy na okleinie drzwiowej
 � ubytki na okleinie drzwiowej
 � uszkodzenia
 � montaż i dopasowanie uszczelki
 � rysy na wizjerze i klamce
 � regulacja drzwi i klamki
 � zabrudzenia
 � uszczelnienie silikonem wokół drzwi wejściowych

2 domofon

 � zabrudzenia
 � poprawność montażu
 � poprawność działania domofonu
 � jakość sygnału

3
skrzynki 
elektryczna  
i teletechniczna

 � uszkodzenia
 � poprawność działania
 � poprawność montażu
 � zasilanie gniazdka

4 tynki

 � kąty między ścianami
 � płaszczyzna tynku na ścianach i sufitach
 � ubytki
 � grubość tynku
 � zacieki
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5 wylewki

 � płaszczyzna wylewki
 � rysy
 � grubość
 � pianka dylatacyjna

6 ściany

 � grubość ścian
 � szerokość i wysokość otworów drzwiowych
 � wymiary pomieszczeń
 � układ ścian

7 stolarka okienna

 � rysy na szkleniu i ramie
 � regulacja stolarki
 � wymiary
 � zabrudzenia
 � uszczelnienie silikonem wokół drzwi balkonowych

8 parapety

 � zabrudzenia
 � rysy
 � uszkodzenia
 � wymiary
 � uszczelnienie silikonem

9 grzejniki

 � odpryski
 � wygięcia
 � wymiary
 � poprawność montażu (w tym poziomu grzejników)
 � termostat
 � rozmieszczenie grzejników w pomieszczeniach

10 instalacja wodna  
i kanalizacyjna

 � montaż odpływów kanalizacyjnych
 � rozmieszczenie punktów poboru wody
 � rozmieszczenie odpływów kanalizacyjnych

11 wentylacja  � poprawność montażu anemostatu
 � ciąg wentylacji

12 elektryka

 � zasilanie gniazdek
 � poprawność montażu gniazdek i włączników
 � przepływ prądu w kablach prowadzących od włączników do lamp  
(w tym lamp zewnętrznych)
 � zabrudzenia
 � rozmieszczenie punktów elektrycznych

13 obróbka 
blacharska

 � zabrudzenia
 � rysy
 � odpryski lakieru
 � uszczelnienie silikonem

14 elewacja
 � zabrudzenia
 � ubytki
 � rysy
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15
posadzka 
na loggii/
balkonie, trawa 
w ogródkach

 � poprawność montażu odpływu
 � spadki
 � ułożenie płytek
 � zabrudzenia
 � fugowanie
 � stan posianej trawy

16 balustrady

 � odpryski lakieru
 � rysy
 � poprawność montażu
 � uszkodzenia
 � zabrudzenia

6. PODSUMOWANIE

Temat odbioru robót budowlanych jest złożony. Nie jest wyłącznie czynno-
ścią techniczną, ponieważ pociąga za sobą skutki prawne, m.in. rozpoczęcie bie-
gu terminu rękojmi i gwarancji oraz usunięcie wad i usterek wykrytych podczas 
odbioru. W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę praktycznych aspektów 
procedury odbiorowej na podstawie obserwacji spotkań odbiorowych z nabywca-
mi lokali mieszkalnych. Opracowana przez autorów check-lista będzie pomocnym 
narzędziem przy odbiorach lokali mieszkalnych zarówno przez profesjonalistów, 
jak i laików. Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy przeprowadzili analizę 
wybranych spotkań odbiorowych z udziałem nabywców mieszkań w celu przed-
stawienia różnicy pomiędzy liczbą usterek wpisanych do protokołów odbiorów, 
a tych rzeczywiście wykrytych. Część usterek nie była wpisywana do protokołów 
odbiorowych, czego główną przyczyną była chęć klientów do jak najszybszego 
odebrania kluczy od firmy deweloperskiej i możliwość przeprowadzki do nowego 
mieszkania. Klienci decydowali się na niewpisywanie części usterek do protokołów 
w zamian za materiały potrzebne do naprawy usterek lub do wykończenia mieszka-
nia. Dzięki takiej decyzji mieszkanie mogło zostać przekazane podczas spotkania 
odbiorowego, co umożliwiało nabywcy wcześniejsze użytkowanie mieszkania. Po-
nadto część klientów chciała dokonać zmian lokatorskich, w wyniku czego niektóre 
wady i usterki budowlane stały się nieistotne, mogły zostać zakryte lub naprawione 
z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. 
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