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Jarosław GÓRECKI 

WYKORZYSTANIE ANALIZY BIG DATA  

W PLANOWANIU FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

 

W artykule wskazano, że przedsięwzięcia budownictwa drogowego mogą być rozpatrywane jako projekty, zorganizowane 

według ogólnej metodyki zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki branży. Wskazano  potrzebę rozpatrywania tego 

typu przedsięwzięć w perspektywie całego cyklu życia obiektu budowlanego. Sprecyzowano też, że zarządzanie ryzykiem od-

grywa kluczową rolę w zarządzaniu projektem. Sformułowano mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia wynikające ze 

stosowania dużych zbiorów danych w zarządzaniu poszczególnymi obszarami projektów budowy infrastruktury drogowej. 

Pokazano możliwości zarządzania projektami z wykorzystaniem danych gromadzonych w sposób cyfrowy, w formie Big Data 

(BD). Zadanie to wykonano omawiając użyteczność BD zarówno w odniesieniu do poszczególnych wymiarów zarządzania 

projektami, jak i poszczególnych faz cyklu życia obiektów budowlanych. 

 

WSTĘP 

Infrastruktura drogowa jest ważnym elementem systemu go-
spodarczego regionu, kraju a też ma znaczenie w ujęciu globalnym. 
Jej funkcjonowanie powinno być rozpatrywane w ujęciu cyklu życia 
produktów projektów inwestycyjno-budowlanych w branży drogowej. 
Branża ta charakteryzuje się znacznym dorobkiem w zakresie roz-
woju jej produktów, jak też doświadczeń realizacyjnych w zakresie 
technologiczno-organizacyjnym i biznesowym na rynku budowla-
nym. Ten charakteryzuje zmienność koniunkturalna w funkcji czasu 
oraz duża konkurencyjność podmiotów – realizatorów zadań bu-
dowlanych. Projekty w branży drogowej, to przedsięwzięcia o orygi-
nalnym charakterze, podejmowane w celu rozwiązania problemów 
komunikacyjnych. Służą realizacji konkretnie sprecyzowanego celu, 
w zadanych terminach (początek i koniec), przy użyciu określonych 
zasobów (w tym budżet). Implementacja pomysłu o charakterze 
projektowym wymaga skoordynowania szeregu – powiązanych ze 
sobą – działań wszystkich interesariuszy projektu. Każdy projekt w 
obrębie drogownictwa, realizowany przez określone podmioty, jest 
ulokowany w konkretnym środowisku: otoczeniu rynkowym 
i technologicznym, kontaktującym się z dalszym otoczeniem (tzw. 
światem zewnętrznym). 

Specyficzną cechą projektów inwestycyjno-budowlanych w 
drogownictwie jest długie oczekiwanie na osiągnięcie celów projek-
towych, związane z długimi cyklami realizacyjnymi, wiążące się 
z koniecznością zabezpieczenia znacznych strumieni pieniężnych 
na finansowanie projektu. 

W zarządzaniu projektami wykorzystuje się rozwiązania 
systemowe, m.in. formułę zarządzania projektami (Project 
Management) wraz z zarządzaniem kosztami, czasem czy jakością. 

Teoretyczne podstawy zarządzania projektami ukazują ko-
nieczność rozważania projektów z perspektywy jego zakresu, cza-
su, kosztów i problemów jakości. 

Realizacja zadań o charakterze projektowym jest szczególnie 
obciążona ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w projekcie jest współ-
bieżne z przebiegiem poszczególnych etapów zarządzania projek-
tem. Ryzyka w projekcie nie można uniknąć, jednak sztuką jest 
takie zarządzanie nim, aby projekt doprowadzić do celu.  

Organizacja drogowych projektów inwestycyjnych w Polsce 
napotyka na szereg problemów, wynikających w dużej mierze z 
rozlicznej liczby ich interesariuszy. Są to problemy nie tylko natury 
ekologicznej, ale też często stosunków własnościowych. 

Złożoność zarządzania projektami wymaga sprawnych narzę-
dzi, wspierających menedżerów w radzeniu sobie z różnorodnymi 
problemami, w szczególności programów komputerowych. Opro-
gramowanie, wspomagające zarządzanie projektami, występuje 
jako programy zdatne do wspomagania elementarnych procesów 
kierowniczych lub zaawansowane systemy przydatne do obsługi 
złożonych projektów. Wiele z nich ma charakter uniwersalny i mogą 
być przydatne do rozwiązywania dowolnie złożonych funkcji zarzą-
dzania. Ważną też rolę odgrywa jakość oprogramowania wspoma-
gającego procesy zarządzania projektem..  

Obecnie budownictwo generuje i magazynuje coraz większe 
ilości danych. Przykładem mogą być raporty dotyczących postępów 
prac, dane z różnego rodzaju sensorów i sprzętu, czy zdjęcia i filmy 
z placu budowy itd. Jednak, bez odpowiedniego narzędzia dane te 
nie będą miały żadnej wartości. Natomiast, kiedy adekwatny instru-
ment do przetwarzania danych zostanie użyty, możliwe jest odkrycie 
unikalnych spostrzeżeń. Im większa jest baza danych, tym dokład-
niejsze są informacje z niej wydobyte.  

Takie spostrzeżenie skłania do zainteresowania technologią 
Big Data (BD). Analiza BD pozwala odkryć pewną „ukrytą” wiedzę  
lub dające podstawy do działania informacje, które pomagają w 
procesie podejmowania decyzji.  

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWNICTWA DROGOWEGO 
W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI  

Projektem jest oryginalne przedsięwzięcie, którego celem jest 
rozwiązywanie konkretnych problemów, przy jednoczesnym wyko-
rzystywaniu nadarzających się szans i uzyskaniu określonych ko-
rzyści. Właściciel projektu, dążąc do celu zgodnie z harmonogra-
mem (daty rozpoczęcia i zakończenia), korzysta z ograniczonych 
zasobów - zwłaszcza budżetu projektu. 

W projektach inwestycyjno-budowlanych istnieje wiele proce-
sów, które można zdefiniować jako szereg skoordynowanych dzia-
łań prowadzących do realizacji i utrzymania planowanej inwestycji 
budowlanej w ograniczonym czasie i budżecie [6]. 
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W projektach inwestycyjnych budowy dróg wyróżnić można trzy 
zasadnicze części.: 
– planowanie i przygotowanie inwestycji drogowej, 
– realizację budowy drogi, 
– eksploatację infrastruktury drogowej. 

1.1. Planowanie i przygotowanie inwestycji  

Proces inwestycyjno-budowlany obejmuje całokształt działal-
ności związanej z podjęciem decyzji, pracami poprzedzającymi 
rozpoczęcie robót budowlanych, realizacją, oddaniem obiektu do 
użytkowania oraz uruchomieniem i osiągnięciem założonych celów 
danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dotyczy to również obiek-
tów drogowych. 

Długie cykle życia drogowych projektów inwestycyjno-
budowlanych, liczone od pomysłu, poprzez jego materializację, 
utrzymanie aż do etapu likwidacji wzniesionych obiektów, powodują 
konieczność wzięcia pod uwagę filozofii zrównoważonego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, zharmonizowanego z poszanowaniem 
środowiska. Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do budownictwa oznacza projektowanie rozwiązań 
drogowych obiektów budowlanych oraz sposobów ich realizacji w 
sposób przyjazny człowiekowi i jego środowisku naturalnemu z 
uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.   

Przygotowanie inwestycji drogowej wymaga wzięcia pod uwa-
gę powyższych przesłanek i obejmuje sporządzenie programu 
oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia, dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.  

1.2. Realizacja budowy  

Część druga obejmuje realizację inwestycji, w tym: przetarg na 
wykonanie robót budowlanych, przejęcie i zagospodarowanie placu 
budowy, przeprowadzenie procesu budowlanego, na który składa 
się zespół technologicznie powiązanych robót budowlanych, a także 
oddanie do użytku obiektów budowlanych, rozpoczęcie ich eksploa-
tacji. 

Podejmowanie decyzji w procesie zarządzania przedsięwzię-
ciem w fazie realizacyjnej wiąże się często z rozstrzyganiem zagad-
nień dotyczących kosztów, jakości i czasu. Sprawne zarządzanie 
przedsięwzięciem wymaga jednoczesnego postrzegania tych trzech 
czynników, obejmującego działania w kierunkach:  
– coraz taniej,  
– coraz lepiej, 
– coraz prędzej.  

Powyższe perspektywy, mimo pozornej sprzeczności, wyzna-
czają współczesne tendencje w poszukiwaniu optymalnych rozwią-
zań dla przebiegu przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych. Są 
przedmiotem kompromisu w zarządzaniu przedsięwzięciami i sta-
nowią podstawowe determinanty ich sukcesu. 

Wyścig z czasem, jaki obserwuje się współcześnie niemal we 
wszystkich gałęziach gospodarki, ma głównie źródło w zjawisku 
konkurencji. Zdążyć przed konkurencją, to zasadnicze wyzwanie dla 
inwestorów poszczególnych projektów, stymulowane chęcią przeję-
cia rynku w zakresie planowanej działalności. To też czynnik mobili-
zujący pozostałych uczestników przedsięwzięć inwestycyjno-
budowlanych, a w szczególności dostawców surowców, materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorstw wykonawczych. Czynnik 
ten stanowi zwykle – obok ceny – podstawowe zapytanie ofertowe 
w organizowanych przetargach na roboty budowlane. Dążenie do 
szybkiego wykonania robót budowlanych, czyli hołdowanie zasadzie 
„coraz prędzej” pozostaje we wprost proporcjonalnej zależności z 
zasadą „coraz taniej”, gdyż pozwala na zmniejszenie kosztów sta-
łych działalności przedsiębiorstw budowlanych, a co za tym idzie 
oferowanie niższej ceny za świadczone usługi budowlane. Skraca-

nie czasu wykonania zadań wyczula wykonawców na brak możliwo-
ści wykonywania robót poprawkowych, zatem starają się realizować 
budowlane procesy technologiczne „coraz lepiej”. 

1.3. Eksploatacja infrastruktury drogowej 

Użytkowanie i uzyskanie zamierzonych celów projektu odbywa 
się na etapie eksploatacji obiektów. 

Inwestycje budowlane są to inwestycje długoterminowe. Mają 
zwykle wieloletni okres zwrotu zainwestowanego kapitału, względ-
nie nie zwracają się wcale w postaci finansowej (nakierowane są na 
efekty pozafinansowe). Eksploatacja obiektów budowlanych, zali-
czana do cyklu życia projektu inwestycyjno-budowlanego, obejmuje 
długie okresy i zwykle przebiega w sposób złożony. Wynika to 
głównie z różnorodności okresów trwałości poszczególnych elemen-
tów obiektów.  

Etap eksploatacji obiektów budownictwa drogowego ukazuje 
praktyczną egzemplifikację osiągnięcia celów projektu inwestycyjno-
budowlanego, w tym przewidywania założeń inżynierii ruchu drogo-
wego. Komplikacje z ich utrzymaniem przedstawia rysunek 1.  

 

 
Rys. 1. Dzielnica La Défense w aglomeracji paryskiej z widokiem na 
zakorkowany odcinek traktu Avenue Charles-de-Gaulle i Avenue de 
la Grande-Armée. Źródło: fotografia własna 

1.4. Ocena realizacji przedsięwzięcia 

Efektywność projektu, analizowana na etapie studium jego wy-
konalności, zależy od nakładów na realizację przedsięwzięć budow-
lanych oraz kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu budowlanego 
a także jego likwidacji (rozbiórki, wyburzenia). Zatem rachunek 
ekonomiczny powinien uwzględniać wszystkie fazy cyklu życia 
obiektów budowlanych. Dlatego wybory ich rozwiązań konstrukcyj-
no-materiałowych, a także sposobów realizacji procesów technolo-
gicznych wykonania obiektów budowlanych, muszą być optymali-
zowane w perspektywie całego cyklu życia projektu.  

Zapewnia to analiza  technologiczności rozwiązań projekto-
wych w fazie przygotowania projektu budowlanego, jak również 
dobre przygotowanie projektu wykonawczego, pozwalające na 
zaplanowanie efektywnych przebiegów procesów technologicznych 
na placu budowy, gwarantujących wysoką jakość robót budowla-
nych i szybkie wykonanie zadań. Zatem, uznanie za zasadną ten-
dencji do minimalizacji kosztów, wyrażającą się w stwierdzeniu 
„coraz taniej’ może współbrzmieć z zasadą „coraz lepiej” i wyzwa-
niem „coraz prędzej”. 

Spełnienie wymagań w zakresie wyżej określonych czynników 
determinuje projektowe nastawienie realizatorów przedsięwzięć 
budowlanych. 
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2. RYZYKO W PROJEKCIE INWESTYCYJNO-
BUDOWLANYM 

Złożoność projektów inwestycyjno-budowlanych powoduje ry-
zyko osiągnięcia założonych celów. A zatem, ryzyko można określić 
jako prawdopodobieństwo braku skuteczności podjętych działań [6], 
[11]. 

Ryzyko w projekcie definiuje się jako prawdopodobieństwo od-
chyleń od założeń planistycznych, przy czym odchylenia te mogą 
mieć zarówno zwroty niekorzystne (zagrożenia), jak też korzystne 
(szanse). Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że niezależnie od 
zwrotu powyższych odchyleń zawsze stanowią one porażkę plani-
styczną. Zarządzanie ryzykiem sprowadza się do dwóch elemen-
tów: oceny ryzyka i opracowaniu reakcji wraz z jej wdrożeniem. 
Ocena ryzyka projektu to identyfikacja i analiza przewidywanych 
zagrożeń osiągnięcia celu projektu.  

Źródła ryzyka przedsięwzięć budownictwa drogowego, gene-
rowane przez otoczenie przedsięwzięcia można przedstawić jako: 
Czynniki makroekonomiczne, a w szczególności m.in.: 
– koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie, 
– zmienność popytu i podaży usług budowlanych, 
– wymagania władz lokalnych (np. budowa dróg dojazdowych), 
– interwencjonizm państwowy w gospodarkę kraju, 
– stopa bezrobocia, 
– polityka społeczna, 
– migracje ludności. 
Czynniki sytuacji branży budowlanej, a w szczególności m.in.: 
– koniunktura w budownictwie (zmienność popytu na obiekty 

budowlane), 
– innowacje technologiczne w budownictwie, 
– fluktuacje cen czynników produkcji budowlanej, 
– zmiany norm i przepisów branżowych w budownictwie ( w tym 

zmienność przepisów prawa budowlanego), 
– dojrzałość projektowa przedsiębiorstw branży budowlanej. 

3. BIG DATA (BD) W ANALIZIE CYKLU ŻYCIA INFRA-
STRUKTURY DROGOWEJ 

3.1. Podstawowe założenia Big Data  

Według National Science Foundation [19] Big Data (BD) to 
„duży, różnorodny, złożony i/lub rozproszony zbiór danych wygene-
rowany z przyrządów, sensorów, transakcji internetowych, e-maili, 
filmów i/lub innych cyfrowych źródeł dostępnych obecnie i w przy-
szłości”. BD cechuje formuła 5V:: wielkość, prędkość, różnorodność, 
wiarygodność i wartość, (ang. volume, velocity, variety, veracity, 
value).  

„Wielkość” odnosi się do generowania i gromadzenia dużych, 

stale powiększających się, ilości danych. Jest silnie uzależniona od 
istniejącej infrastruktury sprzętowej, która jeśli ciągle nie jest ulep-
szana, może doprowadzić do dezaktualizacji.  

„Prędkość” to szybkość z jaką dane są produkowane i prze-
twarzane. Tylko wtedy, kiedy jest wysoka, możliwe jest maksymalne 
wykorzystanie wartości płynącej z BD.  

„Różnorodność” świadczy o różnych typach danych: struktu-
ralnych (są to dane gotowe do analizy, np. dane w arkuszu kalkula-
cyjnym), półstrukturalnych (nie są zorganizowane tak, aby mogły 
podlegać bezpośredniej analizie), niestrukturalnych (dane, które 
przed przetworzeniem do strukturalnych, nie nadają się do analizy).. 

„Wiarygodność” odnosi się do źródła danych, do tego czy jest 
godne zaufania i czy jakość tych danych jest wystarczająca.  

„Wartość” jest najważniejszą ze wszystkich „V”. Wiąże się z 
trudnością przewidzenia tego, czy zbiór danych jest odpowiednio 
dobrany do postawionego w analizie pytania. 

Istnieje przeświadczenie, że stosując BD można zniwelować 
stronniczość mniejszych zbiorów danych i zapewnić pełniejszy 
obraz pomocny w podnoszeniu niezawodności przewidywań. Dzięki 
analizie BD istnieje możliwość odkrywania nowych cech klientów, 
partnerów, rynków, kosztów i innych informacji. W ostatnim czasie 
na rynku budowlanym pojawiły się centra zajmujące się przechwy-
tywaniem, magazynowaniem, ochroną i analizą danych typu BD. 

BD może być wykorzystywana np. do wyceny oferty przetar-
gowej, istotnej w minimalizowaniu ryzyka związanego z kosztami, 
jak też z jakością i czasem realizacji zadań budowlanych. 

Przykładem może być prototyp systemu do ewaluacji ceny 
przetargowej przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, oparty na 
BD gromadzonej z placu budowy. [26].  

3.2. Mocne strony Big Data 

Dane o wysokiej jakości to odwieczny cel pogoni decydentów 
zarządzających projektami. Dane automatycznie rejestrowane z 
sensorów, mierników są w mniejszym stopniu podatne na ryzyko 
braku reprezentatywności próby dla tradycyjnych metod ilościo-
wych. Poprawne opracowanie systemów decyzyjnych opartych o 
komponenty BD i wyrafinowane algorytmy modelowania umożliwia 
podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. 

Istnieje możliwość wykorzystania nowoczesnych narzędzi in-
formatycznych (takich jak np. STATISTICA Live Score ®) do po-
dejmowania decyzji wspieranych skoringiem w czasie rzeczywistym. 

BD wymaga wszechstronnej wiedzy technicznej i ekonomicz-
nej, zatem procesy decyzyjne oparte o wykorzystywanie BD  pro-
wadzą do zwiększania potencjału intelektualnego zespołów mene-
dżerskich, co samo w sobie jest pożądaną tendencją. Stąd wynika 
rosnące zainteresowanie analizą BD, co pokazuje rysunek 2. 

 
Rys. 2. Zainteresowanie zagadnieniem Big Data w najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej zobrazowane na podstawie częstości wy-
szukiwanych haseł. Żródło: https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=big%20data 
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3.3. Słabe strony Big Data 

Słaba jakość danych prowadzi do słabych wyników analizy. 
Kluczowym wyzwaniem jest to, jak poprawić jakość danych w od-
niesieniu do wiarygodności, kompletności, spójności i rozdzielczo-
ści. Dwa główne powody braku danych o wysokiej jakości to: brak 
powszechnie akceptowanych wzorców identyfikujących parametry, 
które powinny być monitorowane oraz brak odpowiednich sensorów, 
które zapewniłyby generowanie wiarygodnych danych o wysokiej 
rozdzielczości. 

Jakość danych jest definiowana szczegółowymi zasadami za-
leżnymi od branży, w jakiej są wykorzystywane. Zasady te określają 
konkretne wymagania dotyczące zbioru danych w wymiarach pre-
cyzji, dokładności, kompletności, spójności, metryki, terminowości 
oraz znaczenia. W celu poprawienia jakości danych należy wdrożyć 
zarządzanie meta danymi (dane o danych) i danymi podstawowymi 
(ang. master data), tj. zbiorem zaufanych danych rozpowszechnia-
nych w organizacji między różne systemy dziedzinowe, np. kartoteki 
klientów. Zarówno w zbiorach danych tradycyjnej wielkości, jak i w 
BD, odpowiednie zarządzanie meta danymi oraz danymi podstawo-
wymi jest kluczowe. Błędy w nich zawarte mają nieproporcjonalnie 
duży wpływ na jakość danych, z którymi są powiązane. 

Wyzwaniem dotyczącym jakości danych jest również ich nie-
spójność. Mogą wystąpić cztery typy niespójności, tj. niespójność 
czasowa, przestrzenna, niespójność w niestrukturalnym tekście 
napisanym przez człowieka oraz niespójność wywodząca się z 
naruszeń zależności funkcjonalnych. 

Poważnym zagrożeniem dla każdej organizacji jest naruszenie 
lub wyciek danych. Naruszenie danych to kradzież aktywów BD w 
następstwie włamania do systemu informacji i komunikacji na po-
ziomie gromadzenia, przetwarzania, transformowania lub do użyt-
kownika, który je magazynuje. Wyciek danych można określić jako 
całkowite lub częściowe ujawnienie aktywów BD na określonym 
etapie cyklu życia projektu. 

Podmiotami pracy są ludzie, którzy mogą obawiać się ograni-
czenia wolności i swobód pracowniczych wynikających z koniecz-

ności rozpoczęcia dyskusji nad wdrożeniem BD.  
Tworzenie koherentnych systemów opartych na Big Data jest 

dopiero przed nami. W zasadzie wszystko jest niepewne, zarówno 
w sferze teoretycznej jak też w zakresie implementacji BD. Powstaje 
zatem ryzyko, którego skutki trudno przewidzieć. 

3.4. Szanse wynikające ze stosowania Big Data 

W związku z pojawieniem się BD pojawił się nowy sposób my-
ślenia lub określania zadań i znajdowania rozwiązań ukierunkowa-
nych m.in. na: 
– dalszy wzrost innowacji, 
– wzrost produktywności pracy, 
– podwyższenie bezpieczeństwa pracy, 
– optymalizację procesów, 
– ograniczanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne 

poprzez minimalizację odpadów, optymalizację gospodarki za-
sobowej, 

– podejmowanie trafniejszych i bardziej odpowiedzialnych decyzji 
na różnych poziomach, 
BD jest szansą na zrozumienie prawidłowości i zasad funkcjo-

nowania mechanizmów rynkowych, produkcyjnych czy społecznych, 
co umożliwi trafniejsze planowanie i obniżenie ryzyka zarządzania 
przedsięwzięciami budowlanymi. Podniesie też skuteczność stoso-
wania komputerowego wspomagania realizacji projektów budowla-
nych w całym cyklu ich życia, którego zakres pokazuje rysunek 3.  

3.5. Zagrożenia wynikające ze stosowania Big Data 

Trzeba zauważyć, że w pewnych dziedzinach i sytuacjach  
ekscytacja nowymi technologiami BD może zakończyć się rozcza-
rowaniem, kiedy nie uda się osiągnąć oczekiwanego zwrotu 
z inwestycji w nowe rozwiązania informatyczne. Przy stosowaniu 
BD pojawia się zagrożenie korzystania z otwartych źródeł. „Open 
access” do danych może wykorzystać niepowołana osoba, która 
jest skłonna profilować zachowania konkretnych podmiotów bez ich 
świadomości w celu wyrządzenia szkody. 
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Rys. 3. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w produkcji budowlanej 
Żródło: Hendrickson Ch. (2003), Project Management for Construction. Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders, 
Department of Civil and Environmental Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA l52l3 (tłumaczenie własne). 
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4. OBSZARY ZASTOSOWANIA WYNIKÓW ANALIZY BD 
W PLANOWANIU FUNKCJONOWANIA INFRASTRUK-
TURY DROGOWEJ 

4.1. Wymiary zarządzania projektami  

Jako tradycyjne wymiary projektu traktuje się zwykle jego za-
kres, czas realizacji i budżet (zwane często triadą wymiarów projek-
tu) a także jakość. Trzeba zauważyć, że spełnienie strategicznych 
założeń projektowych wymaga ciągłego rozwiązywania problemów 
różnej natury w kolejnych fazach realizacji projektu. 

Aktualnym trendem w przygotowywaniu budowlanych projek-
tów inwestycyjnych jest uwzględnienie ekologiczności produktów 
branży budowlanej. Wyzwaniem na tym polu jest uwzględnienie 
zasad gospodarki cyrkulacyjne (ang. Circular Economy - CE). CE  
zakłada minimalizację wpływu na środowisko produktów ludzkiej 
działalności poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych i 
materiałowych umożliwiających minimalizację zagrożeń środowi-
skowych. Z CE wiąże się pojęcie cradle-to-cradle, jako sposób 
projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych zgodnie z kon-
cepcją zrównoważonego rozwoju tak, aby po zakończeniu ich użyt-
kowania, można było włączyć użyte materiały do ponownego obie-
gu. Propaguje się ideę 4xR: Reduce (zmniejszenie), Repair (napra-
wa), Reuse (ponowne używanie) oraz Recycle (odzyskiwanie). 

Ocena potencjalnej użyteczności BD w dotrzymywaniu założeń 
planistycznych w poszczególnych wymiarach na kolejnych  etapach 
życia projektu inwestycyjno-budowlanego przedstawia tabela 1. W 
wyniku przykładowej oceny eksperckiej zauważyć można znaczącą 
rolę BD na etapie budowy, głównie w zakresie zarządzania koszta-
mi projektu. 

Zakres 

Zakres projektu (ang. scope statement) to określenie potrzeb, 
celów i wymagań, które determinują oczekiwany wynik projektu. 
Opisuje zestaw działań, które mają być wykonane w ramach projek-
tu. W skład zakresu projektu wchodzą czynności procesów bizne-
sowych i technologicznych.  

Ustalenie zakresu projektu stanowi udokumentowaną bazę do 
podejmowania przyszłych decyzji. Umożliwia też zrozumienie treści 
projektu przez wszystkich interesariuszy (ang. stakeholders). Jasne 
sformułowanie zakresu projektu pozwala na określenie czasu reali-
zacji projektu oraz jego budżetu. 

W toku realizacji projektu może zachodzić konieczność rewi-
dowania i uszczegółowienia zakresu projektu. Zatem niezbędne jest 
zarządzanie zakresem projektu, obejmujące działania gwarantujące, 
że projekt zawiera wyłącznie działania, zapewniające osiągnięcie 
celów projektu. Każda zmiana musi się odbywać zgodnie z procedu-
rami opisanymi w planie zarządzania zakresem.  

Plan zarządzania zakresem jest narzędziem zarządzania 
zmianami w projekcie. Opisuje jak należy zarządzać zmianami i jak 
powinny być one wprowadzone do projektu. Plan zarządzania za-
kresem ma na celu wskazanie odpowiedzialnych ludzi i procedur 
w przypadku wprowadzania zmian. Powinien też zawierać oszaco-
wanie oczekiwanej stabilności zakresu projektu.  

Czas 

Ważnym problemem w zarządzaniu projektem jest perspekty-
wa czasu realizacji zadania [8]. 

Do planowania i monitorowania zadań projektowych wykorzy-
stuje się harmonogramy, tj. ilustrację ich przebiegu w czasie, w 
postaci wykresów Gantta, względnie modeli sieciowych. Harmono-
gramy Gantta przedstawiają czynności za pomocą odcinków, 
o długości proporcjonalnej do czasu trwania czynności, ulokowa-

nych wzdłuż osi odciętych, wyskalowanej w funkcji czasu oraz osi 
rzędnych, na której zaznacza się poszczególne zadania (obiekty, 
roboty, itp.). Wykresy Gantta mogą być wzbogacone poprzez za-
znaczenie istotnych etapów projektu tzw. kamieni milowych, stano-
wiących punkty kontrolne.  

Modele sieciowe stosowane są w organizacji projektów inwe-
stycyjno–budowlanych, w których ważną jest wzajemna koordynacja 
wszystkich działań. Oparte są na grafie sieciowym, umożliwiającym 
obliczenia planu realizacji projektu. Taki graf nosi nazwę sieci za-
leżności. Krawędzie grafu symbolizują zadania, powiązania czaso-
we albo organizacyjne. Wierzchołki grafu przedstawiają zdarzenia, 
czyli momenty rozpoczęcia i zakończenia zadań (czynności). Całość 
obrazuje strukturę technologiczno–organizacyjną projektu. Modele 
sieciowe są podatne na aktualizacje, co stanowi ich ważną zaletę. 
Są one podstawą tworzenia programów komputerowych do zarzą-
dzania projektami. 

Koszt 

Znaczącą w projekcie jest też perspektywa kosztowa [1], [8], 
[13], [26]. 

Do realizacji projektu wykorzystywane są zasoby w postaci 
pracy ludzkiej, materiałów, sprzętu, a także środków finansowych i 
informacji. Ich koszty muszą być oszacowane dla wyliczenia kosz-
tów projektu. Uwzględnia się też inne koszty, jak m.in. koszty opłat 
administracyjnych, koszty inflacji, a na nieprzewidziane wydatki 
przyjmuję się rezerwę.  

Dobór metody szacowania kosztów jest zależny od zakresu 
projektu i od fazy projektu. W fazie programowania inwestycji osza-
cowanie kosztów jest zwykle dokonywane na bazie szacunków 
ekspertów i szacowania zgrubnego. Dopiero po zdefiniowaniu za-
kresu projektu możliwe jest obliczenie kosztów metodami szczegó-
łowymi./ 

Koszty winny być przypisane do poszczególnych zadań projek-
tu. Jest to tzw. budżetowanie kosztów. Przypisanie kosztów do 
zadań i rozłożenie tych zadań w czasie pozwala na sporządzenie 
harmonogramu finansowania inwestycji. Można też wyznaczyć tzw. 
linię bazowa kosztów, obrazującą narastanie kosztów w czasie 
realizacji projektu. Linia ta wykorzystywana jest do późniejszej 
kontroli kosztów 

Projekty inwestycyjno-budowlane są rzadko realizowane do-
kładnie zgodnie z planem. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian może 
wymagać nowych względnie zrewidowanych oszacowań kosztów. 
Prowadzi się zatem kontroling kosztów, którego istota polega na 
okresowym sprawdzaniu poszczególnych raportów kosztowych.  

Raporty z realizacji prac dostarczają informacji na temat efek-
tywności działania i podają, czy budżet został dotrzymany, czy nie i 
w jakim stopniu. Raporty te mogą także alarmować zespół nadzoru-
jący (kontrolujący) o kwestiach, które mogą w dalszych etapach 
prac urosnąć do rangi poważnych problemów.  

Przyczynami wzrostu kosztów mogą być zmiany w obrębie 
różnych grup kosztów, w tym kosztów stałych i zmiennych (np. 
robocizny bezpośredniej).  

Jakość 

Pod pojęciem jakości rozumie się zbiór cech, spełniający okre-
ślone wymagania. Spełnienie wymagań projektu jest zatem wy-
znacznikiem zapewnienia jakości projektu. Warunkiem wysokiej 
jakości projektu jest dbałość o jakość działań wszystkich uczestni-
ków projektu. Gwarantem tej jakości jest m.in. wdrożenie systemów 
zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach uczestniczących w reali-
zacji projektów. Zarządzanie jakością w projekcie powinno polegać 
na zapewnieniu jakości wszystkich procesów i kontroli jakości ich 
efektów. Miarą jakości projektów inwestycyjno-budowlanych jest 
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m.in. jakość eksploatacyjna obiektów budowlanych, powstających w 
toku realizacji tych projektów. Wpływ na nią mają głównie procesy 
technologiczne (jakość użytych materiałów, jakość robót), jednak 
trzeba zauważyć ich związek z procesami biznesowymi projektu. 

Planowanie jakości polega na identyfikacji norm, jakie winien 
spełniać projekt i stworzeniu zestawu mierników, na których opiera 
się jego realizacja. Ma ono zapewnić realizację projektu zgodnie z 
wymaganymi standardami. Podstawową techniką monitorowania 
jakości jest sporządzanie audytów jakości, czyli przegląd poprawno-
ści czynności związanych z zapewnieniem jakości. Każdy projekt 
winien mieć sprecyzowany plan jakości, stanowiący narzędzie 
zarządzania jakością w projekcie.  

Trzeba pamiętać o tym, że poziom jakości wyrobów pozostaje 
w zależności z kosztami ich wytworzenia. Zatem poziom jakości 
wyniku przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ma swoje od-
zwierciedlenie w budżecie projektu. Na poziom jakości wpływa też 
tempo wykonywanych prac. Zatem poszukiwać należy również 
zależności jakości od czasu realizacji projektu. 

4.2. Etapy cyklu życia infrastruktury drogowej 

Cykl życia infrastruktury drogowej najogólniej ujmuje następu-
jące etapy, tj. etap planowania, budowy, eksploatacji i likwidacji. 

Planowanie 

Etap planowania projektu obejmuje zwykle kolejne fazy, w któ-
rych występują: 
– faza koncepcyjna projektu: początkowa identyfikacja proble-

mów związanych z realizacją projektu, podjęcie decyzji o przy-
stąpieniu do projektu, wyznaczenie menedżera projektu i przy-
gotowanie programu inwestycji na postawie analizy marketin-
gowej oraz modelowania potoków ruchu na projektowanej dro-
dze [2], [3], [20], [22]. 

– faza przygotowawcza I – przed-umowna – planowanie prze-
biegu projektu: rozpoczęcie planowania przebiegu projektu, 
powołanie zasadniczego trzonu zespołu – realizatorów projektu, 
który planuje działania niezbędne do spełnienia zadanych wy-
magań i wynegocjowania kontraktu na podstawie przeprowa-
dzonego przetargu i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przetargowej [10], [26] faza ta kończy się podpisaniem kontraktu 
na realizację prac budowlanych. 

– faza przygotowawcza II – po-umowna – organizowanie 
działań w projekcie: menedżer projektu wraz z zespołem przy-
gotowują szczegóły programu projektu i opracowują wyczerpu-
jący, zintegrowany podstawowy plan projektu. 

Budowa 

Etap realizacji budowy odbywa się pod przywództwem mene-
dżera zadań projektu. Zespół projektowy realizuje program projektu 
zgodnie podstawowym planem i w ścisłej zgodności z przepisami 
prawa, w tym prawa budowlanego. 

Budownictwo drogowe charakteryzuje liniowy wymiar robót, 
co implikuje ciągłą zmienność frontu robót. Przy czym kolejne 
odcinki drogi różnią się między sobą. Zmieniają się też warunki 
pracy stymulujące zagrożenia różnorodnej natury. 

W związku z permanentnym przemieszczaniem się frontów 
pracy i rozciągniętym zwykle na znacznej długości placem bu-

dowy na wielu budowach brakuje zaplecza higieniczno-
sanitarnego. Zmienność i rozległość placu budowy implikuje 
szereg zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy [4], [12], [21]. 
Szczególne zagrożenia są uwarunkowane lokalizacją realizacji 
procesów budowlanych, np. na terenach zalewowych konieczne jest 
projektowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych [23]. 

Budowlane projekty inwestycyjne są przedsięwzięciami o wy-
sokim poziomie ryzyka. Wynika ono zarówno z cech obiektów bu-
dowlanych (ich złożoności i wielkości), jak też z warunków i czasu 
trwania realizacji przedsięwzięć budowlanych.  

Roboty budowlane są w dużej mierze wrażliwe na warunki kli-
matyczne i pogodowe. Pojawia się problem sezonowości produkcji 
budowlanej, mający wpływ na ryzyko przewidywań harmonogramo-
wych. W budownictwie drogowym niemal wszelkie roboty są 
wykonywane pod gołym niebem. Powoduje to zagrożenia pogo-
dowe zarówno dla procesów budowlanych jak też dla pracown i-
ków. Ekstremalne warunki pogodowe (wysoka, a zwłaszcza 
niska temperatura i opady śniegu) wymagają specjalnego postę-
powania, czy nawet ograniczenia prac budowlanych do niezbęd-
nego minimum.  

Na ryzyko to ma także wpływ długi czas trwania przedsięwzięć 
budowlanych. Różnorodność robót budowlanych implikuje szeroki 
wachlarz problemów związanych z wdrażaniem innowacji technolo-
gicznych. Zmienność miejsca placu budowy rodzi dla przedsiębior-
stwa budowlanego szereg problemów związanych z logistyką mate-
rialnych i niematerialnych zasobów produkcyjnych. Zapewnienie 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach to domena zarządzania 
zasobami ludzkimi [8], [13], [24]. Ważnym problemem w czasie 
budowy obiektów budowlanych jest gospodarka odpadami, która 
musi spełniać wymagania ekologiczności procesów budowlanych 
[5], [9], [17], [18]. 

Budowę kończy faza zamykająca – kontrola i przegląd projek-
tu: menedżer projektu zamyka projekt wewnętrznie i z klientem. 
Skompletowanie całości dokumentacji i przekazanie poszczegól-
nych pozycji pod opiekę odpowiednich jednostek funkcjonujących w 
etapie eksploatacyjnym jest zwykle niebagatelnym wyzwaniem. 

Eksploatacja 

Eksploatacja w sensie ekonomicznym stanowi proces wyczer-
pywania zasobu użytkowego obiektu względnie systemu. Jego 
wartość zmienia się w czasie od wartości początkowej do wartości 
likwidacyjnej. Zależy ona od procesów utrzymaniowych realizowa-
nych w toku użytkowania obiektu.  

Eksploatacja obiektów drogowych musi też odpowiadać zarzą-
dzaniu ruchem i infrastrukturą drogową [7], [14], [15], [16], [25]. 

Likwidacja 

Ostatnią fazą cyklu życia obiektów budownictwa drogowego 
jest ich likwidacja. Stanowi ona głównie problem zagospodarowania 
odpadów, Obejmuje szereg zagadnień technicznych, ekonomicz-
nych i środowiskowych (zmniejszenie ryzyka ekologicznego).  

PODSUMOWANIE 

Złożoność projektów inwestycyjno-budowlanych sprawia, że 
osiąganie celów tych projektów jest obciążone znacznym ryzykiem, 

Tab. 1. Ocena potencjalnej użyteczności Big Data w dotrzymywaniu założeń planistycznych w poszczególnych wymiarach (zakres, czas, 
koszt, jakość) na kolejnych  etapach życia projektu inwestycyjno-budowlanego. Żródło: opracowanie własne  

 1. PLANOWANIE 2. BUDOWA 3. EKSPLOATACJA 4. LIKWIDACJA Suma: 

I. ZAKRES średnia (2) średnia (2) wysoka (3) niska (1) 8 

II. CZAS wysoka (3) wysoka (3) niska (1) niska (1) 8 

III. KOSZT wysoka (3) wysoka (3) wysoka (3) średnia (2) 11 

IV. JAKOŚĆ średnia (2) wysoka (3) wysoka (3) niska (1) 9 

Suma: 10 11 10 5  
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stanowiącym atrybut probabilistycznego charakteru zjawisk towa-
rzyszących tym projektom. Ryzyko wynika z konieczności ciągłego 
poszukiwania kompromisu interesów i wymagań właściciela projektu 
oraz realizatorów zadań projektowych. Występuje szereg zagrożeń, 
związanych z wykonawstwem budowlanym. Pojawiają się też pro-
blemy na styku funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego 
i projektów, w których ono uczestniczy. 

Ustalenie uniwersalnej procedury identyfikacji czynników ryzy-
ka w toku realizacji drogowych projektów inwestycyjnych, a więc 
przedsięwzięć budowlanych, których celem jest budowa (również 
rozbudowa), przebudowa, modernizacja oraz remont odcinków dróg 
kołowych jest zadaniem niezwykle trudnym. Wynika to z różnorod-
ności rodzajów takich projektów (w zależności od np. klasy i katego-
rii drogi, zakresu projektu, formy organizacji procesu inwestycyjne-
go, udziału odpowiednich grup interesariuszy, itp.), złożoności 
prawnej, a także dynamiki proceduralno-legislacyjnej. 

W celu zmniejszenia wystąpienia zjawisk ryzykogennych pro-
jektu skuteczne jest zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w 
projektach drogowych to zbiór metod i działań zmierzających do 
obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na przebieg realizacji pro-
jektu i do podejmowania optymalnych decyzji w tym kierunku. 

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowy dróg po-
winno być oparte na interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnym doko-
nywaniu wyborów przez menedżera projektu. 

Warunkiem efektywnego zarządzania projektami jest sprawnie 
funkcjonujący system informatyczny. Można wręcz stwierdzić, że 
implementacja nowoczesnych technologii informatycznych, z dobrze 
dobranym oprogramowaniem, jest gwarantem sukcesu zarówno 
samych projektów, jak też przedsiębiorstw, które często realizują ich 
portfolio. Aktualnie dostępna jest szeroka paleta programów kompu-
terowych do wspomagania zarządzania projektami, także z analizą 
ryzyka. Należy też zauważyć duże tempo rozwoju i doskonalenia 
oprogramowania komputerowego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa projektu może być realizowane 
poprzez wdrożenie zarządzania ryzykiem, będącego zwornikiem 
wielowątkowych problemów projektu. Analiza ryzyka stanowić może 
podstawę budowania bezpieczeństwa osiągnięcia celów projektu. 
Trzeba myśleć nie tylko o słabych ogniwach natury pierwotnej, 
występujących w poszczególnych jego procesach, ale też o ryzyku 
konsekwentnym, które jest efektem wzajemnych relacji tych proce-
sów, rozwijających się w sposób dynamiczny. W zarządzaniu ryzy-
kiem projektu należy też myśleć o zagrożeniach, które mogą poja-
wić się w przyszłości. Stanowią one ciągle zmieniające się wyzwa-
nia stawiane menedżerom projektu, przyczyniając się do wprowa-
dzania zmian w zarządzaniu projektem. Takie podejście pozwala na 
ukierunkowanie działań w projekcie zgodnie z jego celami.  

W zarządzaniu projektem inwestycyjno-budowlanym stosuje 
się coraz doskonalsze narzędzia informatyczne. Zapotrzebowanie 
na informacje pokrywają w organizacji systemy informatyczne, tj. 
systemy informacyjne wspierane techniką komputerową. 

Programy komputerowe wspomagające zarządzanie występują 
jako programy zdatne do wspomagania elementarnych procesów 
kierowniczych lub zaawansowane systemy przydatne do obsługi 
złożonych procesów, w tym zarządzania projektami. Wiele z nich 
ma charakter uniwersalny i mogą być przydatne do rozwiązywania 
dowolnie złożonych funkcji zarządzania.  

Zjawisko BD jest stosunkowo młode. Zatem istnieje wiele pil-
nych problemów, które wymagają rozwiązania. Oprócz opracowania 
wspomnianych ogólnodostępnych systemów, które optymalizowały-
by proces doboru lokalizacji oraz planowanie przestrzenne, przyszłe 
prace powinny skupić się na poprawie jakości danych oraz ich 
integracji. Jest to problem pojawiający się, kiedy dane gromadzone 
są z różnych źródeł i zawierają różne struktury.  

Można zauważyć, że daleko posunięta cyfryzacja przemysłu, w 
tym budownictwa może premiować duże przedsiębiorstwa budow-
lane, które dzięki znaczącej pozycji konkurencyjnej mogą kształto-
wać relacje z innymi uczestnikami rynku budowlanego. 

Generowanie, gromadzenie i magazynowanie danych nie są ła-
twym działaniami. Procesy te są bardzo skomplikowane i towarzy-
szy im sporo wyzwań, na każdym etapie przetwarzania. Jednym z 
ważniejszych problemów jest jakość danych, która zależy od spo-
sobu ich generowania i gromadzenia, jednak uwidacznia się dopiero 
na późniejszych etapach. Stąd rozwiązanie problemu, które zna-
cząco poprawia jakość danych oraz ułatwia odnajdywanie ewentu-
alnych błędów polega on na zastępowaniu pracy człowieka senso-
rami i automatycznymi technologiami gromadzenia. Dzięki temu 
unika się błędów trudnych do wykrycia, jakie generuje semantyczna 
natura ludzi. Natomiast, te wytworzone przez maszyny są łatwe do 
odszukania i naprawienia. 

Kolejnym problemem, jaki należy niezwłocznie rozwiązać jest 
dostęp do publicznych baz danych. 

Potrzebne są odpowiednie regulacje, które zapewnią jedno-
cześnie bezpieczeństwo danych, jak i pozwolą przedsiębiorstwom 
na korzystanie z rządowych baz danych. 

Podsumowując, wyniki płynące z analizy BD zapewniają po-
tężne narzędzie do zarządzania ryzykiem w projektach drogowych. 
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Big data in planning of road infrastructure 

The article described that road construction projects can 

be considered as projects that are covered by the general 

management methodology with taking into account the speci-

ficity of the industry. It was pointed out that there is a need 

for considering such projects in the perspective of the whole 

life cycle of the structure. It was also specified that risk man-

agement plays a key role in project management. Strengths 

and weaknesses have been formulated, as well as the oppor-

tunities and threats resulting from the use of large data sets 

in the management of individual areas of road infrastructure 

projects. There were identified project management capabili-

ties with use of data collected digitally, namely Big Data 

(BD). The utility of BD was discussed both in terms of partic-

ular constraints of project management as well as individual 

phases of the structure. 
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