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Streszczenie
Artykuá omawia problem ryzyka w zarządzaniu projektem. Opisano róĪne formuáy
realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych. Podano teĪ czynniki ryzyka odpowiadające wybranym wariantom formuáy realizacji projektu. PodkreĞlono zaleĪnoĞü
ryzyka projektu od zakresu zadaĔ projektowych. Wskazano, Īe zagroĪenia w zakresie
podstawowych atrybutów projektu, takich jak czas, koszt i jakoĞü maleją wraz z rozszerzaniem siĊ zakresu zadaĔ powierzanych jednemu wykonawcy.
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Wprowadzenie
Zespóá dziaáaĔ dla osiągniĊcia danego celu, z okreĞlonym czasem wykonania, zasobami
i trybem zarządzania okreĞla siĊ projektem. Jest nim przedsiĊwziĊcie o oryginalnym charakterze,
sáuĪącym realizacji konkretnie sprecyzowanego celu, w zadanych terminach, przy uĪyciu okreĞlonych zasobów. [9], [10]
W projektach inwestycyjno-budowlanych moĪna wyróĪniü szereg procesów, które są definiowane jako „ciąg skoordynowanych czynnoĞci o charakterze technicznym, prawnym,
technologicznym, organizacyjnym, finansowym itp., prowadzących do realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji budowlanej w okreĞlonym czasie oraz przy ograniczonych zasobach
finansowych”. [11]
ZáoĪonoĞü przedsiĊwziĊü inwestycyjno-budowlanych sprawia, Īe osiąganie celów tych przedsiĊwziĊü jest obciąĪone znacznym ryzykiem, stanowiącym atrybut probabilistycznego charakteru
zjawisk towarzyszących tym projektom. WystĊpuje szereg zagroĪeĔ, związanych z wykonawstwem
budowlanym. Pojawiają siĊ teĪ problemy na styku funkcjonowania przedsiĊbiorstwa budowlanego
i przedsiĊwziĊü, w których ono uczestniczy. PrzedsiĊbiorstwa budowlane, angaĪujące siĊ w realizacjĊ budowlanych przedsiĊwziĊü inwestycyjnych, muszą uwzglĊdniaü relacje swego sukcesu
z efektami przedsiĊwziĊü. Bowiem tylko pomyĞlny przebieg przedsiĊwziĊcia gwarantuje wykonawcom zadaĔ budowlanych zwrot z zyskiem poniesionych kosztów zaangaĪowania zasobów.
Przyczynia siĊ teĪ do kreowania dobrego wizerunku firm budowlanych, wzmacniającego ich pozycjĊ rynkową. PrzedsiĊbiorstwa budujące swoją markĊ w oparciu o sukcesy związane z realizacją
przedsiĊwziĊü, wymagają zarządzania adaptacyjnego, polegającego na zintegrowaniu ludzi, procesów i technologii, w sposób umoĪliwiający powiązanie dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa z bieĪącymi
potrzebami realizowanych przedsiĊwziĊü. Stosując zarządzanie adaptacyjne przedsiĊbiorstwo budowlane moĪe szybko i inteligentnie reagowaü na zmieniające siĊ warunki ekonomiczne i wyzwania
technologiczne oraz uzyskiwaü lepszą kontrolĊ nad kosztami. Specjalistyczne procesy są zwykle
realizowane przez podwykonawców robót budowlanych, z wykorzystaniem elastycznych opcji
outsourcingu poszczególnych zadaĔ.
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Ryzyko projektu oznacza prawdopodobieĔstwo braku sukcesu w zakresie podejmowanych
przedsiĊwziĊü. W toku oceny ryzyka, obok ustalenia prawdopodobieĔstwa wystąpienia nieoczekiwanego stanu, waĪne jest wyznaczenie skutków ryzyka w okreĞlonej perspektywie. Jednak
rozmijanie siĊ rzeczywistoĞci z oczekiwaniami moĪe przyjmowaü postaü zarówno poraĪki jak teĪ
zysku. Stąd wynika chĊü podejmowania dziaáaĔ obciąĪonych ryzykiem. SkáonnoĞci do ryzyka przyĞwieca nadzieja, Īe nie speánią siĊ tzw. „czarne scenariusze”, a podjĊte dziaáania odniosą sukces
w postaci przewidywanych korzyĞci, wzglĊdnie zysków przekraczających oczekiwania. Dlatego
w reakcji na ryzyko obok jego unikania pojawia siĊ podejmowanie ryzyka, preferowane przez odwaĪnych decydentów, oczekujących sukcesu. Zaleca siĊ stosowanie zabezpieczeĔ przed ewentualną
poraĪką, które najogólniej moĪna opisaü jako zachowanie zdolnoĞci do poniesienia skutków ryzyka.
Budowlany projekt inwestycyjny jest to ograniczone w czasie i budĪecie przedsiĊwziĊcie inwestycyjno-budowlane, podjĊte w celu wytworzenia unikalnego produktu, usáugi lub innego wytworu
produkcji budowlanej o sprecyzowanych wymaganiach jakoĞciowych. Stanowi on zorganizowany
(wydzielony organizacyjnie) system záoĪonych wielopodmiotowych dziaáaĔ, ograniczony w czasie
(z wyróĪnionym początkiem i koĔcem) i budĪecie, przeprowadzany przez ludzi wyposaĪonych
w odpowiednie zasoby, zgodnie z zaáoĪonym planem, zmierzający do wytworzenia innowacyjnego
produktu, usáugi lub innego wytworu produkcji budowlanej, o sprecyzowanych wymaganiach jakoĞciowych, mający na celu tworzenie lub zwiĊkszanie majątku trwaáego inwestora w sposób opisany
jako rezultat projektu.
1. Projekt inwestycyjno-budowlany w Ğwietle specyfiki przedsiĊwziĊü budowlanych
Specyficzne cechy dziaáalnoĞci budowlanej wywierają istotny wpáyw na ksztaátowanie charakteru projektów inwestycyjno-budowlanych. Ich podejmowanie wiąĪe siĊ z gáĊboką i dáugotrwaáą
ingerencją w Ğrodowisko naturalne, jest uciąĪliwe dla otoczenia, zarówno w fazie wznoszenia obiektów, jak teĪ ich eksploatacji, a takĪe likwidacji. Wymaga zuĪycia znacznych zasobów materialnych,
a teĪ zaangaĪowania szeregu specjalistów i instytucji podejmujących decyzje w kolejnych fazach
Īycia wznoszonych obiektów. Specyfika takich projektów wynika w szczególnoĞci z charakteru
produktów. Obiekty budowlane są najczĊĞciej produktami o znacznym zakresie postawionych zadaĔ, dáugim czasie realizacji i Īycia, znacznym koszcie wytworzenia i uĪytkowania, a przede
wszystkim charakteryzują siĊ znacznym oddziaáywaniem na Ğrodowisko – w zasadzie ksztaátują
Ğrodowisko naturalne czáowieka. Stąd duĪa liczba i róĪnorodnoĞü interesariuszy projektów inwestycyjno-budowlanych, zainteresowanych ze zróĪnicowanym zaangaĪowaniem w poszczególne ich
etapy – od tradycyjnych dla projektów, tj. sponsorów (inwestorów) projektu i jego realizatorów (zespoáu projektowego z menedĪerem projektu) do spoáecznoĞci lokalnej (w bezpoĞrednim sąsiedztwie
realizowanego projektu) a takĪe spoáeczeĔstw w szerszym pojĊciu, naraĪonych na konsekwencje
istnienia wznoszonych obiektów budowlanych.
Natomiast projekt inwestycyjno-budowlany jest to ograniczone w czasie i budĪecie przedsiĊwziĊcie inwestycyjno-budowlane, podjĊte w celu wytworzenia unikalnego produktu, usáugi lub
innego wytworu produkcji budowlanej o sprecyzowanych wymaganiach jakoĞciowych.
Jednolita definicja projektu inwestycyjno-budowlanego moĪe przyjąü postaü: Projekt inwestycyjno-budowlany to zorganizowany (wydzielony organizacyjnie) system záoĪonych
wielopodmiotowych dziaáaĔ, ograniczony w czasie (z wyróĪnionym początkiem i koĔcem) i budĪecie, przeprowadzany przez ludzi wyposaĪonych w odpowiednie zasoby, zgodnie z zaáoĪonym
5

Jadwiga Bizon-Górecka, Jarosáaw Górecki
Ryzyko projektu inwestycyjno-budowlanego w perspektywie formuáy jego realizacji

planem, zmierzający do wytworzenia innowacyjnego produktu, usáugi lub innego wytworu produkcji budowlanej, o sprecyzowanych wymaganiach jakoĞciowych, mający na celu tworzenie lub
zwiĊkszanie majątku trwaáego inwestora w sposób opisany jako rezultat projektu.
Tabela 1. Ogólny schemat przebiegu budowlanego projektu inwestycyjnego
Fazy
Etapy

A
Przygotowanie

B
Projektowanie

C
Budowa

1

A-1
Formuáowanie przedsiĊwziĊcia

B-1
Dokumentacja
wstĊpna

C-1
RozpoczĊcie robót
budowlanych

2

A-2
Programowanie przedsiĊwziĊcia

B-2
Dokumentacja
podstawowa

C-2
Wykonywanie robót
budowlanych i odbiory przejĞciowe

3

A-3
Planowanie przedsiĊwziĊcia

4

A-4
Wybór wykonawcy i zawarcie umowy:
- o prace projektowe
(wariant I);
- o wykonawstwo (wariant II);
- o zaprojektowanie i
wykonanie (wariant III);
- o realizacjĊ w systemie
zaprojektuj-wykonajutrzymaj (wariant IV)

B-3
mentacja
onawcza

C-3
Odbiór koĔcowy

B-4
Wybór wykonawcy i
zawarcie
umowy o wykonanie robót
budowlanych
(w wariancie I
z pkt. A-4)

-

D
UĪytkowanie
D-1
Odbiór ostateczny
i sprawdzenie
osiągniĊcia
planowanych efektów
D-2
BieĪąca konserwacja
i utrzymywanie w ruchu
i eksploatacji
D-3
Przebudowa, zmiana
przeznaczenia lub
likwidacja

-

ħródáo: opracowano na podstawie [16].
PojĊcie projekt inwestycyjno-budowlany, nie jest synonimem przedsiĊwziĊcia inwestycyjnobudowlanego. Opisuje bowiem oryginalny sposób realizacji zadaĔ budowlanych o szczególnym
charakterze, tj. innowacyjnym i obejmuje problemy wystĊpujące w zakresie caáego cyklu Īycia
obiektu budowlanego (od pomysáu do likwidacji).
Jednak warto zauwaĪyü, Īe elementy innowacyjnoĞci moĪna dostrzegaü niemal w kaĪdym
przedsiĊwziĊciu inwestycyjno-budowlany, np. związane z nową lokalizacją realizacji typowego projektu (konieczna adaptacja).
Z kolei procesy przedsiĊwziĊcia inwestycyjno-budowlanego pokrywają siĊ w duĪej mierze
z wystĊpującymi w projektach, realizowane są najczĊĞciej przez wydzielone zespoáy, a prowadzona
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zwykle przy wyborze rozwiązaĔ obiektów budowlanych analiza technologicznoĞci obejmuje równieĪ caáy cykl ich Īycia. Zatem realizacja przedsiĊwziĊü inwestycyjno-budowlanych ma zwykle
charakter projektowy.
Interesariusz projektu (project stakeholder) to osoba lub grupa osób wzglĊdnie organizacja mająca jakikolwiek interes w projekcie.
Są nimi osoby lub organizacje aktywnie zaangaĪowane w realizacjĊ projektu albo takie, których
interesy podlegają korzystnym lub niekorzystnym wpáywom wynikającym z realizacji albo zakoĔczenia projektu. [10]
Podejmowanie przedsiĊwziĊü inwestycyjno-budowlanych wymaga docenienia roli wszystkich
interesariuszy, áącznie z pochodzącymi z szerokiego otoczenia projektu. [8]
To, co dzieje siĊ poza bezpoĞrednim obszarem dziaáania menedĪera projektu, jest niezmiernie
istotne. [3]
W róĪnych rodzajach projektów inwestycyjno-budowlanych pojawiają siĊ grupy specyficzne,
zarówno bezpoĞrednio, jak teĪ poĞrednio powiązane z projektem. Ich cele i moĪliwoĞci oddziaáywania na funkcjonowanie przedsiĊwziĊü budowlanych są zróĪnicowane.
W przedsiĊbiorstwie, realizującym budowlane projekty inwestycyjne, wĞród interesariuszy projektu moĪna wyróĪniü tych, których oddziaáywanie na projekt ma charakter poĞredni (np. decydenci
w sprawie wyboru projektów) oraz interesariuszy związanych bezpoĞrednio z poszczególnymi projektami (np. czáonkowie zespoáu projektowego). ZauwaĪyü teĪ trzeba wzajemne oddziaáywania
przedsiĊbiorstwa budowlanego i interesariuszy projektów, w tym m.in. pracowników, klientów, dostawców, kooperantów, konkurencji, instytucji rządowych, samorządowych, organizacji
spoáecznych, ekologicznych czy spoáecznoĞci lokalnej.
Dla projektów inwestycyjno-budowlanych szczególne znaczenie ma rola interesariuszy spoáecznych. Prowadzenie konsultacji spoáecznych przy uruchamianiu inwestycji budowlanych jest
wymogiem prawnym [14] (takĪe prawo wspólnotowe – Konwencja z Aarhus o dostĊpie do informacji, udziale spoáeczeĔstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostĊpie do sprawiedliwoĞci
w sprawach dotyczących Ğrodowiska z 1998 r.). Efektem przeprowadzania konsultacji spoáecznych
w toku realizacji inwestycji jest moĪliwoĞü ich realizacji zgodnie z planem z unikniĊciem protestów
blokujących przedsiĊwziĊcie. [15]
Konflikty i kontrowersje miĊdzy poszczególnymi interesariuszami mogą implikowaü wydáuĪenie czasu przygotowania i realizacji inwestycji.
W kaĪdym projekcie trzeba zidentyfikowaü wszystkich interesariuszy i okreĞliü ich interesy.
Nastawienie do projektu i siáĊ wpáywu w Ğrodowisku projektu poszczególnych interesariuszy moĪna
przedstawiü na diagramie pola siá. Analiza diagramu moĪe byü pomocną w podejmowaniu dziaáaĔ
zmierzających do áagodzenia negatywnego stosunku do projektu i korzystnego przesuniĊcia interesariuszy w polu siá. [5]
W identyfikacji interesariuszy projektu inwestycyjno-budowlanego moĪna posáuĪyü siĊ listą
pytaĔ, np.:
 Kto jest sponsorem projektu?
 Kto zarządza projektem?
 Kto jest dostawcą czynników produkcji?
 Kto jest wykonawcą robót budowlanych?
 Kto jest naraĪony na skutki projektu w fazie realizacyjnej?
 Kto jest naraĪony na skutki projektu w fazie eksploatacyjnej?
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 Kto ponosi skutki ryzyka ekonomicznego projektu?
 Kto jest beneficjentem rezultatów projektu?
Mankamentem prowadzonych obecnie, w polskich realiach, przedsiĊwziĊü inwestycyjno-budowlanych jest niedostateczne dostrzeganie roli interesariuszy poĞrednio z nimi związanych. MoĪna
wrĊcz zauwaĪyü marginalne traktowanie ich roli w literaturze branĪowej. RozwaĪania w zakresie
inĪynierii przedsiĊwziĊü budowlanych, odnoszące siĊ do interesariuszy projektów inwestycyjno-budowlanych, skupiają siĊ zwykle na uczestnikach procesu budowlanego, przywoáanych w ustawie
Prawo budowlane [13]1.
ZaangaĪowanie zasadniczych, bezpoĞrednich uczestników procesu inwestycyjnego w zaleĪnoĞci od jego etapu przedstawia rysunek 1. [7]
We wszystkich etapach tego procesu w znacznym stopniu zaangaĪowany jest inwestor. Udziaá
projektanta w realizacji procesu inwestycyjnego zaczyna siĊ w koĔcowej fazie programowania
a koĔczy po przekazaniu inwestycji do eksploatacji. Z kolei udziaá wykonawcy robót zaznaczono
od poáowy etapu projektowania, przez etap realizacji procesu inwestycyjnego, do rozpoczĊcia uĪytkowania obiektu.2

Rysunek 1. StopieĔ zaangaĪowania uczestników procesu inwestycyjnego
w zaleĪnoĞci od jego etapu
ħródáo: [7].

1

Uczestnicy procesu budowlanego, wg ustawy Prawo budowlane, to: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17 ustawy Prawo budowlane).
2
Okresu odpowiedzialnoĞci uczestników procesu inwestycyjnego, wynikającego z obowiązywania rĊkojmi nie wliczono do
czasu trwania cyklu inwestycyjnego.
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2. Formuáy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych
Najbardziej popularne w polskiej praktyce budowlanej metody realizacji przedsiĊwziĊü budowlanych to:
¾ metoda generalnego wykonawcy,
¾ metoda zaprojektuj-wybuduj,
¾ metoda zaprojektuj-wybuduj-utrzymaj.
Metoda generalnego wykonawcy opiera siĊ na umowie o roboty budowlane. Polega na realizacji przedmiotu umowy przez WykonawcĊ na podstawie wczeĞniej sporządzonej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej. Wykonawca, zgodnie z umową, zobowiązuje siĊ do oddania planowanego obiektu, zrealizowanego zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową i w zgodzie
z prawem budowlanym, normami i wytycznymi, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej w okreĞlonym w kontrakcie terminie.
Zamawiający dokonuje wszelkich czynnoĞci związanych z przygotowaniem i planowaniem robót. Efektem jest przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz opracowania projektowego wraz ze
wszelkimi pozwoleniami. Zamawiający bierze takĪe udziaá w odbiorze obiektu i dokonuje zapáaty
za wykonane roboty.
Generalny wykonawca jest zwykle wyáaniany w toku ogáoszonego przetargu. Po podpisaniu
umowy otrzymuje od Zamawiającego komplet dokumentacji, zezwolenia i uzgodnienia z organami
administracji publicznej oraz instrukcje techniczne, dotyczące realizacji inwestycji. Przed rozpoczĊciem realizacji przedsiĊwziĊcia Zamawiający przeprowadza osobny przetarg na wykonanie prac
projektowych, dokonuje niezbĊdnych formalnoĞci administracyjnych w celu uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleĔ, miĊdzy innymi pozwolenia na budowĊ. Faza projektowania inwestycji
moĪe wydáuĪaü siĊ z powodu skáadania przez projektantów niekompletnych albo odbiegających od
oczekiwaĔ Zamawiającego dokumentacji projektowych. W fazie realizacji projektant peáni funkcjĊ
nadzoru autorskiego.
Metoda zaprojektuj-wybuduj polega ona na realizacji kontraktu obejmującego jednoczeĞnie
przygotowanie projektów (budowlanego, wykonawczego), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieĔ i zatwierdzeĔ wraz z pozwoleniem na budowĊ oraz realizacje prac budowlanych wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uĪytkowanie. Zamawiający jest zobowiązany do posiadania programu
funkcjonalno-uĪytkowego planowanego przedsiĊwziĊcia.
Metoda zaprojektuj-wybuduj pozwala skróciü czas realizacji przedsiĊwziĊcia inwestycyjno-budowlanego a takĪe uzyskaü oszczĊdnoĞci finansowe. Zamawiający wyáania projektanta
i wykonawcĊ projektowanego obiektu w toku jednego postĊpowania przetargowego, jako jeden podmiot gospodarczy, zwany wykonawcą projektu. PrzedsiĊwziĊcia wedáug tej metody podejmują siĊ
biura projektowe wzglĊdnie przedsiĊbiorstwa wykonawcze podzlecając czĊĞü zadaĔ innym podmiotom (projekt lub roboty budowlane). Trzeba zauwaĪyü istotny związek pomiĊdzy zastosowanymi
rozwiązaniami projektowymi technicznej strony obiektu budowlanego a technologicznoĞcią procesów realizacyjnych. Metoda zaprojektuj-wybuduj umoĪliwia opracowania rozwiązaĔ projektowych
obiektu stosownie do technologii bĊdących specjalnoĞcią danego wykonawcy, dysponującego odpowiednimi zasobami do prowadzenia robót budowlanych (sprzĊt, kwalifikacje pracowników), co
wiąĪe siĊ z redukcją kosztów realizacji projektu. Projektowo-wykonawcza odpowiedzialnoĞü za
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realizacjĊ projektu powoduje usprawnienie przebiegu wprowadzania ewentualnych rewizji projektowych w czasie trwania prac budowlanych, związanych na przykáad z zastosowaniem
pojawiających siĊ innowacji technologicznych, czy teĪ báĊdów w projekcie budowlanym.
Metoda zaprojektuj-wybuduj-utrzymaj obejmuje zasady metody zaprojektuj-wybuduj, ale
obowiązki wykonawcy są rozszerzone o utrzymanie obiektu po zakoĔczeniu prac budowlanych.
Zadania w wykonawcy w poszczególnych etapach kontraktu zaprojektuj-wybuduj-utrzymaj obejmują:

x

projektowanie (projekt budowlany, projekt wykonawczy, formalnoĞci administracyjne,
zarządzanie projektem);
x budowanie (prace budowlane, raportowanie, kontrolowanie, odbiór robót, formalnoĞci
administracyjne);
x utrzymanie (konserwacje, naprawy, serwisowanie, zarządzanie, monitoring, kontrolowanie, udoskonalanie).
Z doĞwiadczeĔ inwestorów krajowych i zagranicznych, np. w zakresie inwestycji drogowych
wynika, Īe wáączenie utrzymania obiektu do zadaĔ projektowo-wykonawczych generuje znacznie
niĪsze koszty w caáym cyklu Īycia projektu.
Zaletą tego modelu jest to, Īe w interesie wykonawcy jest wykonanie przedsiĊwziĊcia inwestycyjnego w wysokim standardzie, po to aby w czasie utrzymania nie pojawiaáy siĊ problemy
związane z naprawami, czy z zachowaniem wymaganych wskaĨników, generujące dodatkowe
koszty.
3. Czynniki ryzyka w zarządzaniu projektem
Zarządzanie projektem jest problemem záoĪonym, gdyĪ musi pogodziü wszystkich jego interesariuszy – zapewniü realizacjĊ celów projektu, oczekiwanych przez beneficjenta, jak teĪ zadowoliü
jego realizatorów. Charakter ekonomiczny prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej wiąĪe siĊ nierozerwalnie z akceptowaniem nieuchronnej zmiennoĞci.
Ryzyko projektu to niepewne zdarzenie lub okolicznoĞü, która w razie wystąpienia moĪe mieü
korzystny lub niekorzystny wpáyw przynajmniej na jeden z celów projektu, takich jak: czas, koszt,
zakres, a teĪ jakoĞü. [10]
Ryzyko, postrzegane jako potencjalna zmiennoĞü zdarzeĔ, odnosi siĊ do moĪliwoĞci odstĊpstwa
od sytuacji zaáoĪonej i tego konsekwencji
Aby prawidáowo zarządzaü ryzykiem, najpierw trzeba je odkryü, czyli zidentyfikowaü. [12]
Ryzyko wiąĪe siĊ zawsze z prawdopodobieĔstwem niewystąpienia danego zdarzenia. [2]
W zarządzaniu projektem istotne jest zauwaĪenie problemu ryzyka. To czynniki ryzyka powodują pojawianie siĊ odchyleĔ od planu przebiegu projektu i zagraĪają osiągniĊciu jego celu. Dlatego,
równoczeĞnie z planowaniem zadaĔ projektowych, trzeba przygotowaü strategiĊ i szczegóáy dziaáaĔ
operacyjnych wynikających ze zjawiska ryzyka, zatem naleĪy sporządziü Plan Zarządzania Ryzykiem (ang. Risk Management Plan).
Decyzje w warunkach ryzyka, to decyzje podejmowane w sytuacji gdy znane są prawdopodobieĔstwa otrzymania moĪliwych wyników. Podstawą oceny prawdopodobieĔstwa jest
doĞwiadczenie, dotyczące analogicznych sytuacji z przeszáoĞci. Wszechobecne ryzyko winno byü
postrzegane przez jednostki gospodarcze jako szansa dla tych, którzy podejdą do niego w sposób
pragmatyczny, podejmą trud Ğwiadomej gry ryzykiem, celem zmniejszenia jego negatywnych skutków i wyróĪnią siĊ tym od konkurencji, zapewniając sukces ekonomiczny swojej organizacji.
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Ryzyko związane z systemem inĪynierskim jest prawdopodobieĔstwem tego, Īe system nie bĊdzie
speániaá funkcji dla których zostaá zaprojektowany.
Ogólne cele zarządzania ryzykiem moĪna sformuáowaü nastĊpująco:
 eliminowanie, redukowanie i regulacja ryzyka czystego,
 osiąganie wzmocnieĔ uĪytecznoĞci lub osiąganie korzyĞci z tytuáu ryzyka spekulatywnego.
Zatem celem zarządzania ryzykiem w projekcie jest zwiĊkszenie prawdopodobieĔstwa i skutków wystąpienia ryzyka korzystnego oraz zmniejszenie prawdopodobieĔstwa i skutków
wystąpienia ryzyka niekorzystnego dla projektu.
Analiza ryzyka w projekcie, moĪe byü dokonywana generalnie w dwojaki sposób:
1) Wedáug podejĞcia „od ogóáu do szczegóáu” (top-down), np. Analiza drzewa uszkodzeĔ
(Fault Tree Analysis).
2) Wedáug podejĞcia „od szczegóáu do ogóáu” (bottom-up), np. Analiza przyczyn i skutków wad
(FMEA – Failure Mode and Effects Analysis).
Najlepszą metodą na radzenie sobie z ryzykiem jest czujnoĞü i ĞwiadomoĞü jego istnienia. [6]
Zaakceptowanie faktu, Īe ryzyko towarzyszy wszelkiej ludzkiej dziaáalnoĞci, jest pierwszym
krokiem w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem, a próba zrozumienia natury ryzyka
to krok drugi. [1]
Opisywaniu zjawisk ryzyka sáuĪą modele matematyczne i analiza statystyczna. Matematyczny
opis systemów zakáóconych, wymaga ustalenia formalnych zaleĪnoĞci oraz statystycznej analizy
danych liczbowych.
Istnieje wiele podejĞü zarówno do definiowania pojĊcia ryzyka, jak teĪ do jego klasyfikacji,
a w szczególnoĞci do okreĞlania miar ryzyka poszczególnych projektów. InĪynieria zarządzania
przedsiĊwziĊciami wymaga ujawnienia szczegóáowych miejsc pojawiania siĊ ryzyka, jego charakteru oraz identyfikacji czynników generujących ryzyko. NiezbĊdne jest takĪe przyjĊcie miar
odnoĞnie samego ryzyka i efektów produkcyjnych, dla ustalenia relacji pomiĊdzy wielkoĞcią spodziewanego ryzyka a przewidywanymi efektami. UmoĪliwia to okreĞlenie wielkoĞci ewentualnych
strat w Ğwietle moĪliwych do wystąpienia zagroĪeĔ. WskazaĔ teĪ naleĪy, Īe podejmowane w warunkach ryzyka decyzje mogą przynieĞü korzyĞci. Natomiast rozmijanie siĊ przewidywaĔ z tym „co
przyniesie jutro” jest zawsze poraĪką planistyczną.
Zarządzanie ryzykiem moĪe odbywaü siĊ przy przyjĊciu róĪnych kryteriów dywersyfikacji zakáóceĔ, np. minimalizacji ryzyka dziaáalnoĞci przy zaáoĪonym efekcie oraz maksymalizacji efektu
przy zaáoĪonym poziomie ryzyka. Oznacza zarządzanie aktualnymi dziaáaniami z myĞlą o jutrze.
Jednak, ”w czasach burzliwych menedĪerowie nie mogą zakáadaü, Īe dzieĔ jutrzejszy bĊdzie
przedáuĪeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą zarządzaü z myĞlą o zmianach; o zmianach jako
szansie i jako zagroĪeniu.”. Z kolei „menedĪerowie muszą coraz mocniej podkreĞlaü odpowiedzialnoĞü za zarobienie na koszty ryzyka...”. [4]
Proces szacowania ryzyka obejmuje kalkulacje poziomu prawdopodobieĔstwa wystąpienia zagroĪeĔ a takĪe ich dotkliwoĞci. Mogą one byü dokonywane w dwojaki sposób: liczbowy i opisowy.
Wyznaczanie liczbowych wartoĞci ryzyka w sensie prawdopodobieĔstwa a takĪe skutków ewentualnej materializacji zagroĪeĔ wymaga znacznej liczby wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ, które
przenoszone na projektowane systemy mają jedynie charakter orientacyjny. Dlatego oceny werbalne, okreĞlane na przykáad jako: maáe, niskie, Ğrednie, wysokie, uĪywane są do opisywania
poziomu prawdopodobieĔstwa i skutków zagroĪeĔ. Matryce, budowane z ich kombinacji sáuĪą podejmowaniu decyzji.
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Planowanie zarządzania ryzykiem stanowi pierwszy etap zarządzania ryzykiem projektu, w którym przewiduje siĊ przebieg procesów: identyfikacji ryzyka, jakoĞciowej i iloĞciowej analizy
ryzyka, planowania reakcji na ryzyko oraz monitorowania i kontroli ryzyka. WiĊkszoĞü z tych procesów aktualizuje siĊ w czasie trwania przedsiĊwziĊcia. WdroĪenie planu zarządzania ryzykiem ma
na celu záagodzenie ewentualnego ryzyka w sposób tak szybki, jak to tylko moĪliwe i podwyĪsza
szansĊ sukcesu projektu.
O znaczącej roli planu zarządzania ryzykiem Ğwiadczy to, Īe stanowi on materiaá wejĞciowy
dla wszystkich etapów zarządzania ryzykiem w projekcie. PodkreĞla to znaczenie tego planu dla
identyfikacji ryzyka, jakoĞciowej i iloĞciowej analizy ryzyka, a takĪe planowania reakcji na ryzyka
oraz monitorowania i kontroli ryzyka.
Skuteczne opanowywanie ryzyka wymaga sporządzenia, juĪ na etapie planowania projektu,
planu zarządzania ryzykiem. Opisuje on, w jaki sposób stawiaü czoáa zagroĪeniom pojawiającym
siĊ w projekcie, to znaczy dostarcza informacji jak uporaü siĊ z ryzykiem we wszystkich fazach
projektu. W tym dokumencie na zarządzanie ryzykiem patrzy siĊ z punktu widzenia planowania
projektu, uwzglĊdniającego zarówno korzystne, jak teĪ niekorzystne wydarzenia. Celem planu zarządzania ryzykiem jest zagwarantowanie, Īe ryzyko zagraĪające projektowi jest jasno
zdefiniowane, solidnie przeanalizowane i udokumentowane. Ponadto pokazuje kierunki dziaáaĔ
kontrolingowych, obejmujących monitorowanie przebiegu projektu i jego zgodnoĞci z planem oraz
reakcjĊ na ewentualne odchylenia.
W metodzie generalnego wykonawcy rozwiązania konstrukcyjne, technologie oraz materiaáy
zostają narzucone na etapie prac projektowych. Metoda ta generuje takĪe szereg ryzyk zarówno po
stronie zamawiającego, jak teĪ wykonawcy.
MoĪna zauwaĪyü, Īe zamawiający czĊsto nie jest w stanie przewidzieü wszystkich czynników
natury projektowej, mogących mieü wpáyw na przebieg realizacji przedsiĊwziĊcia. Zwykle projektanci nie dostrzegają czynników ryzyka w fazie realizacji prac budowlanych. Dlatego proponowane
przez nich rozwiązania mają czĊsto niską jakoĞü technologiczną. Wykonawcy robót posiadają wiĊkszą wiedzĊ i doĞwiadczenie w zakresie przewidywania zakáóceĔ i szacowania ryzyka oraz
opracowania rozwiązaĔ minimalizujących ich skutki. Natomiast w formule generalnego wykonawcy zadanie inwestycyjne jest realizowane jest zgodnie z projektem budowlanym
i wykonawczym. CzĊsto przyjĊte rozwiązania nie odpowiadają kulturze technologicznej realizatora
prac budowlanych powodując ryzyko nieadekwatnoĞci rozwiązaĔ projektowych do moĪliwoĞci realizacyjnych wykonawcy. Skutki tego ryzyka odczuwa zarówno wykonawca jak tez zamawiający.
PrzyjĊte przez projektantów rozwiązania są podstawą oferowania robót budowlanych. Natomiast
zdarzające siĊ doĞü czĊsto báĊdy projektowe stanowią dla wykonawcy ryzykowne puáapki, które
stają siĊ potem przedmiotem sporów miĊdzy wykonawcą a zamawiającym, który jest odpowiedzialny za báĊdy w dokumentacji projektowej.
Metoda generalnego wykonawcy wydáuĪa cykl realizacji inwestycji a w konsekwencji wymaga
wiĊkszych nakáadów finansowych.
Metoda zaprojektuj-wybuduj oznacza powiązanie prac projektowych, formalno-prawnych i realizacyjnych. Kontrakt w takim przypadku jest okreĞlony programem funkcjonalno-uĪytkowym,
który zlecony jest do wykonania za okreĞloną cenĊ i w konkretnym terminie ukoĔczenia zadania.
W przypadku tej metody wydáuĪenie prac projektowych wiąĪe siĊ z póĨniejszym uzyskaniem
pozwolenia na budowĊ, a tym samym póĨniejszym rozpoczĊciem robót budowlanych i w konsekwencji niedotrzymaniem terminu zakoĔczenia prac. W celu unikniĊcia takiej sytuacji, powodującej
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naliczanie kar umownych, wykonawca stara siĊ sprawnie przeprowadzaü wszystkie etapy realizacji
przedsiĊwziĊcia. Szereg trudnych do przewidzenia czynników ryzyka wykonawca uwzglĊdnia zwykle podczas wyceny projektu. Im bardziej skomplikowany projekt tym wiĊcej ryzyk i tym cena
projektu wyĪsza. Zatem ryzykiem zamawiającego jest to, Īe wynagrodzenie ryczaátowe moĪe wiązaü siĊ ze zwiĊkszeniem ceny za realizacjĊ projektu.
W tej metodzie wykonawca ma wpáyw na postaü rozwiązaĔ projektowych, mających wpáyw na
poziom ryzyka projektu.
W formule zaprojektuj-wybuduj zamawiający jest naraĪony na ryzyko jakoĞci efektu koĔcowego realizowanej inwestycji, w odniesieniu do jakoĞci zastosowanych materiaáów czy trwaáoĞci
poszczególnych rozwiązaĔ technologicznych.
Za wykonanie projektu metodą zaprojektuj-wybuduj-utrzymaj, podobnie jak w systemie zaprojektuj-wybuduj, obowiązuje wynagrodzenie ryczaátowe. Wykonawca ma za zadanie wykonaü prace
budowlane w okreĞlonym terminie, za które otrzymuje zapáatĊ zgodnie z umową. Za prace utrzymaniowe obiektu (np. drogi) wykonawca otrzymuje zwykle wynagrodzenie zryczaátowane.
Przysáuguje ono za zachowanie obiektu w standardzie okreĞlonym przez Zamawiającego, w czasie
wyznaczonym w kontrakcie.
W razie nie dotrzymania warunków kontraktowych zamawiający ma prawo do naáoĪenia na
wykonawcĊ kar umownych. System zaprojektuj-wybuduj-utrzymaj moĪe generowaü wyĪszą cenĊ
kontraktową, gdyĪ wykonawca stara siĊ zastosowaü technologie wykonania gwarantujące lepsze,
bardziej trwaáe rozwiązania oraz materiaáy wyĪszej jakoĞci. Wysoka jakoĞü obiektu skutkuje zwykle
niĪszymi kosztami utrzymania.
4. Podsumowanie
Projekt stanowi zespóá dziaáaĔ dla osiągniĊcia danego celu, z okreĞlonym czasem wykonania,
zasobami i trybem zarządzania. Jest wiĊc przedsiĊwziĊciem o oryginalnym charakterze, sáuĪącym
realizacji konkretnie sprecyzowanego celu, w zadanych terminach (początek i koniec), przy uĪyciu
okreĞlonych zasobów (w tym budĪet). Implementacja pomysáu o charakterze projektowym wymaga
skoordynowania szeregu – powiązanych ze sobą – dziaáaĔ wszystkich interesariuszy projektu. Winien on funkcjonowaü jako inteligentny, samodoskonalący siĊ system, z powodzeniem radzący
sobie z ryzykiem we wszystkich fazach. Realizacja zadaĔ o charakterze projektowym jest szczególnie obciąĪona ryzykiem. Ryzyko projektu moĪna zdefiniowaü jako stopieĔ nie osiągniĊcia
zaplanowanego celu projektu.
Podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania projektem. peáne zintegrowanie zarządzania ryzykiem ze wszystkimi procesami zarządzania tym projektem. DeterminantĊ sukcesu
menedĪera projektu w dąĪeniu do osiągniĊcia celu projektu jest dobrze przygotowany plan zarządzania ryzykiem. Winien on obejmowaü wszystkie fazy cyklu Īycia projektu z uwagi na zjawisko
interferencji ryzyk pojawiających siĊ w poszczególnych etapach rozwoju projektu. Obserwacje
czynników ryzyka projektów inwestycyjno-budowlanych wskazują ich zaleĪnoĞü od zastosowanej
formuáy realizacyjnej. Z uwagi na fakt powstawania skupieĔ czynników ryzyka na styku poszczególnych podmiotów uczestniczących w projekcie daje siĊ zauwaĪyü, Īe zagroĪenia w zakresie
podstawowych atrybutów projektu, takich jak czas, koszt i jakoĞü maleją wraz z rozszerzaniem siĊ
zakresu zadaĔ powierzanych jednemu wykonawcy.
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Redukcja kosztów projektu jest moĪliwa poprzez zwrócenie wiĊkszej uwagi na koszty ryzyka.
Koszty ograniczenia ryzyka nie mogą bowiem przewyĪszaü wartoĞci szkody, która moĪe wystąpiü
(w wymiarze materialnym i niematerialnym).
UjĊcie kompleksowe i szczegóáowe wyliczenia skutków ryzyka i jego prewencji stwarzają przesáanki do wszechstronnej analizy ryzyka i oceny skutków finansowych obecnoĞci ryzyka oraz
reakcji na nie. Rzeczywiste koszty ryzyka obejmują zarówno koszty kontroli ryzyka, koszty zarządzania i administracji zajmującej siĊ problemami ryzyka, koszty ubezpieczeĔ, ale teĪ Īądanych
odszkodowaĔ, strat produkcyjnych itd. Zarządzanie ryzykiem w projekcie powinno obejmowaü
równieĪ zagadnienia odpowiedzialnoĞci menedĪerskiej oraz ubezpieczeĔ z tytuáu ryzyka zawodowego menedĪerów.
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RISK OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT
IN DIFFERENT PROJECT DELIVERY SYSTEMS
Summary
The article describes a problem of the risk in project management. It presents
various project delivery systems in construction industry. It gives also a list of risk
factors corresponding to selected project delivery systems. A correlation between risk
of the tasks and risk of the project was underlined. It was pointed out that risk in terms
of basic attributes of the project, such as: time, cost and quality decreases along with
an increasing number of the tasks being assigned to one contractor.
Keywords: risk, construction investment project, delivery system
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