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1. Wprowadzenie

Zjawisko ryzyka jest przedmiotem 

docieka  wielu praktyków, jak i teo-

retyków. Tylko nieliczni podejmu-

j  t  problematyk  próbuj c uj  

zagadnienie w ramy procedury. 

Jednak e ko cowy efekt nie zawsze 

jest precyzyjnie okre lony i z góry 

widoczny, na co wp yw ma charak-

ter zjawiska. Problematyka ryzyka 

w przedsi wzi ciach budowlanych 

jest postrzegana nie tylko na eta-

pie planowania, ale tak e w trak-

cie realizacji (np. poprzez bie -

ce monitorowanie rzeczywistego 

czasu i kosztu inwestycji). W wielu 

publikacjach po wi cono miejsce 

identyfikacji obszarów zagro e  

i ich klasyfikacji w poszczególne 

grupy m.in. z uwagi na ród o 

pochodzenia. Stopniowo zmniej-

sza si  ilo  opracowa  propo-

nuj cych metodyk  kwantyfikacji 

ryzyka i opracowania procedur 

przyj cia odpowiednich dzia a  

(tzw. w a ciwej strategii reakcji 

na ryzyko). W artykule nakre lono 

pokrótce obszar zarz dzania ryzy-

kiem w budownictwie na tle wybra-

nych publikacji. Celem pracy jest 

selekcja metod wykorzystywanych 

do analizy ryzyka z jednoczesnym 

zasygnalizowaniem ich zalet i wad 

oraz okre leniem stopnia przydat-

no ci w tym zakresie.

2. Zarz dzanie ryzykiem – 
uogólniona procedura

Problematyka ryzyka jest ch tnie 

podejmowana przez ró ne o rod-

Przegl d wybranych metod 

wspomagaj cych analiz  ryzyka 

przedsi wzi  budowlanych
Mgr in . Agnieszka Dziadosz, Politechnika Pozna ska

ki akademickie i uniwersyteckie, 

przewa nie zwi zane z finansami, 

procesem inwestycyjnym, bada-

niami operacyjnymi. Zauwa alny 

jest w ostatnim okresie (na prze-

strzeni 10 lat) wzrost zaintereso-

wania tym zagadnieniem równie  

z perspektywy bran y budowlanej. 

Obszary badawcze w zarz dzaniu 

ryzykiem koncentruj  si  na iden-

tyfikacji czynników losowych, okre-

leniu prawdopodobie stwa ich 

wyst pienia oraz wp ywu na prze-

bieg przedsi wzi cia budowlane-

go. W konsekwencji ma to swoje 

odzwierciedlenie w postaci odchy-

le  rzeczywistego czasu i kosztu 

robót od uprzednio planowanego. 

Tematami do  cz sto przewijaj -

cymi si  w aspekcie analizy ryzyka 

z punktu widzenia realizacji przed-

si wzi cia budowlanego s :

– wra liwo  harmonogramów 

na dezaktualizacj , rozdzia  zaso-

bów;

– wariantowanie zada  wzgl dem 

planowanego czasu zako cze-

nia, okre lenie czasu wykonania 

poszczególnych procesów budow-

lanych [12];

– wyznaczanie rezerw czasu w obli-

czu kompensacji zak óce  (w tym 

identyfikacja miejsc wyst powania 

zak óce  i okre lenie ich wielko ci, 

margines bezpiecze stwa, bufory 

czasu);

– sposoby realizacji przedsi wzi -

cia budowlanego (w tym wybór 

struktury organizacyjnej, dobór 

wykonawców, dostawców – ogó-

em uczestników procesu inwesty-

cyjnego).

W ród poruszanych obszarów 

badawczych z zakresu ryzyka 

w budownictwie pojawi  si  rów-

nie  problem budowy procedur 

oceny ryzyka, algorytmów post -

powania, schematów ideowych 

wykorzystuj cych systemowe 

podej cie [6, 17–19]. Ten obszar 

znalaz  odzwierciedlenie tak e 

w problematyce selekcji przed-

si wzi  i oceny ich efektywno-

ci [14–16]. Staraj c si  upro-

ci  procedur  tzw. zarz dzania 

ryzykiem nale y zwróci  uwag  

na trzy podstawowe ogniwa: iden-

tyfikacj , kwantyfikacj  i reakcj . 

Oczywi cie procedura ta jest zde-

cydowanie bardziej rozbudowa-

na w zale no ci od preferencji 

decydenta i mo liwo ci weryfikacji 

i analizy wyników oraz ich pó -

niejszej implementacji. W ramach 

ka dego ogniwa mo e by  roz-

patrywana inna metoda daj ca 

w efekcie konkretny wynik ko -

cowy. Reasumuj c na etapie 

identyfikacji powinni my otrzy-

ma  zestawienie czynników mo -

liwych do wyst pienia w ca ym 

cyklu realizacji przedsi wzi cia. 

Etap kwantyfikacji (oceny, anali-

zy) pozwoli na okre lenie znacze-

nia wyselekcjonowanych czyn-

ników, prawdopodobie stwo ich 

wyst pienia i stopnia wp ywu 

na przedsi wzi cie budowlane. 

Natomiast etap ko cowy to opra-

cowanie strategii reakcji – pro-

cedury umo liwiaj cej podj cie

odpowiednich dzia a , ewentual-

nie minimalizacji dalszych skut-

ków zaistnia ych zdarze  nieko-
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rzystnych dla sprawnej realizacji 

przedsi wzi cia.

3. Identyfikacja obszarów 
i czynników ryzyka

Na popularno  danej metody 

oceny ryzyka wp ywa stopie  skom-

plikowania oblicze  oraz czytelno  

uzyskanych wyników. W dalszej 

kolejno ci istotna jest tak e mo li-

wo  i atwo  przeniesienia otrzy-

manych warto ci (wyników) do har-

monogramu realizacji przedsi wzi -

cia. Celem zarz dzania ryzykiem 

jest kwantyfikacja niepo danych, 

uprzednio wyselekcjonowanych 

czynników losowych, okre lenie ich 

wp ywu na czas i koszty przedsi -

wzi cia budowlanego oraz opra-

cowanie alternatywnego wariantu 

(np. harmonogramu awaryjnego 

[19]). W dost pnych publikacjach 

po wi cono znaczn  cz  miej-

sca na identyfikacj  czynników 

ryzyka, które mog  wyst pi  przed 

i w trakcie realizacji przedsi wzi -

cia. Podj to prób  ich klasyfikacji 

i selekcji w odr bne grupy m.in. 

ryzyka lokalne i globalne, wewn trz-

ne i zewn trzne, ryzyko na poziomie 

makro (otoczenie dalsze przedsi -

wzi cia), ryzyko na poziomie mikro 

(otoczenie bli sze – poziom rynku) 

i ryzyko zwi zane bezpo rednio 

z przedsi wzi ciem (w tym ryzy-

ko lub niepewno  robót, zasobów 

i ryzyko lub niepewno  sytuacyj-

na wynikaj ca z otoczenia i ro-

dowiska realizacji przedsi wzi cia), 

a tak e propozycja klasyfikacji ryzy-

ka wzgl dem takich kryteriów jak 

wzajemna relacja pomi dzy praw-

dopodobie stwem wyst pienia 

a wielko ci  szkody [8, 10, 17, 18]. 

W ramach ka dej grupy mo liwe 

jest wyodr bnienie podgrup m.in. 

ryzyko zwi zane z zasobami ludz-

kimi, zwi zane ze sprz tem, z har-

monizacj  dostaw, technologi , itp.. 

Zatem warto podkre li , e ilo  

czynników wyodr bnionych do dal-

szej analizy jest znaczna. Z pomo-

c  mog  tutaj przyj  odpowied-

nie oprogramowania komputerowe 

(m.in. Pertmaster, MS Project – Risk 

4.1 for Project, PLANISTA itp.).

Istotna na tym etapie zarz dzania 

ryzykiem jest precyzja w zakresie 

ustalania zbioru czynników ryzyka 

odpowiadaj cych specyfice i roz-

miarom konkretnego przedsi wzi -

cia budowlanego. Cz  b dzie 

sta a, tzn. niezale nie od rodzaju 

przedsi wzi cia b dzie brana pod 

uwag . Decydent mo e wyszcze-

gólni  dodatkowe czynniki, które 

mog  ci le odnosi  si  do spe-

cyfiki przedsi wzi cia, charakte-

ru obiektu, wymogów prawnych, 

sposobu realizacji inwestycji, itp., 

poniewa  okre lony zbiór czynni-

ków mo e mie  wi kszy lub mniej-

szy wp yw i znaczenie na dane 

przedsi wzi cie.

4. Kwantyfikacja ryzyka i jego 
ocena

Celem etapu kwantyfikacji (oceny 

czynników ryzyka) jest ich ana-

liza i ilo ciowy opis. Tak, wi c 

nale y wykorzysta  takie narz -

dzia, które pozwol  przydzie-

li  czynnikom ryzyka warto ci 

wymierne. Wówczas mo liwa jest 

analiza przedsi wzi cia budowla-

nego wed ug takich parametrów 

jak: prognozowany czas realizacji 

oraz koszt (za o ony bud et) przy 

uwzgl dnieniu czynników zak ó-

caj cych. W literaturze przedmio-

tu wymieniane i wykorzystywane 

s  najcz ciej takie metody jak: 

metody probabilistyczne, symula-

cja komputerowa ryzyka (Monte 

Carlo), drzewa decyzyjne, zbiory 

rozmyte, sztuczne sieci neuronowe 

(marginalnie), czy chocia by anali-

za wra liwo ci. Wielu decydentów 

posi kuje si  w tej materii proba-

bilistyk  (wykorzystuj c w asno ci 

zmiennych losowych, rozk ady 

g sto ci i dystrybuanty oszacowu-

j c prawdopodobie stwo osi gni -

cia celu np. prawdopodobie stwo 

dotrzymania planowanego terminu 

zako czenia przedsi wzi cia, itp.). 

Niejednokrotnie w sposób uprosz-

Rys. 1.  Uproszczony schemat procedury zarz dzania ryzykiem

 

Identyfikacja 

Kwantyfikacja 

Reakcja  

ZARZ DZANIE 

RYZYKIEM 
Wynik 

Zestawienie i klasyfikacja czynników ryzyka 

m.in. wewn trznych, zewn trznych.  

Analiza czynników ryzyka poprzez ich ilo ciowy zapis  

np. prawdopodobie stwo wyst pienia i wielko  szkody. 

Przyj cie strategii  

np. opracowanie harmonogramu awaryjnego 

Tabela 1. Metody analizy ryzyka – zestawienie dla identyfikacji

Etap procedury 
zarz dzania

ryzykiem
Metoda Charakterystyka

ID
E
N

T
Y

F
IK

A
C

JA

– burza mózgów; problem zwi zany z:
– subiektywno ci  uzyskanych ocen,
– brakiem dost pu do informacji lub ich 
ograniczonym zakresem,
– ilo ciowym zapisem wyodr bnionych 
czynników ryzyka,
– uwzgl dnieniem dodatkowych 
zagro e  zwi zanych z danym 
przedsi wzi ciem (problem sta ej listy 
zagro e  dla ka dego przedsi wzi cia).

– gotowe listy sprawdze  
tzw. check lists;

– ocena ekspertów,
specjalistów, konsultantów;

– audyt wewn trzny 
w przedsi biorstwie.
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budowlanego. Istotne jest nato-

miast ustalenie typu rozk adów 

dla wyszczególnionych czynników 

[1, 14]. Natomiast zalet  logiki 

rozmytej jest mo liwo  formu-

owania rozwi za  problemów 

w oparciu o subiektywne oceny, 

tywizmu. W dalszej kolejno ci 

wykorzystywane s  zbiory roz-

myte oraz metoda Monte Carlo. 

Metoda ta jest powszechnie sto-

sowana do analizy ryzyka, umo -

liwia badanie wp ywu wielu czyn-

ników na wyniki przedsi wzi cia 

czony, arbitralnie przyjmuj c praw-

dopodobie stwo wyst pienia 

danego czynnika oraz okre laj c 

zasi g wp ywu (konsekwencje dla 

czasu i kosztu przedsi wzi cia). 

Pami taj c, e taki sposób obar-

czony jest znaczn  doz  subiek-

Tabela 2. Metody analizy ryzyka – zestawienie dla kwantyfikacji

Etap procedury 
zarz dzania ryzykiem

Metoda Charakterystyka

K
W

A
N

T
Y

F
IK

A
C

JA

– analiza wra liwo ci,

– polega na badaniu stopnia wra liwo ci przedsi wzi cia 
inwestycyjnego na zmiany warto ci zmiennych wej ciowych 
(zmniejszanie lub zwi kszanie warto ci zmiennych w stosunku 
do poziomu przyj tego na wej ciu),
– pozwala zidentyÞ kowa  te zmienne, które zas uguj  na najwi ksz  
uwag , ze wzgl du na ich znaczny wp yw na powodzenie 
przedsi wzi cia budowlanego,
– podaje, w jakim stopniu i jakie czynniki wp ywaj  na wynik ko cowy,
– ma jedynie informacyjny charakter, poniewa  pokazuje obszary, 
w których pope nione b dy szacunkowe poczyni  najwi cej szkód, 
jednak nie przekazuje informacji dotycz cej prawdopodobie stwa 
wyst pienia danej zmiany elementu rachunku,

– metody probabilistyczne,
– rachunek prawdopodobie stwa;

– g ówne narz dzia to: rozk ad normalny, wska niki prawdopodobie -
stwa wyst powania okre lonych wielko ci oraz ich wariancje, odchyle-
nia standardowe i wspó czynniki zmienno ci,
– mo liwo  okre lenia skali i rozk adu odchyle  parametrów 
od wcze niej zaprojektowanego poziomu na skutek oddzia ywania 
ró nych czynników (np. oszacowanie kilku mo liwych poziomów 
przep ywów pieni nych w ka dym roku i ustalenie prawdopodobie stwa 
ich wyst pienia. Nast pnie przy wykorzystaniu metod statystycznych 
dokonuje si  oceny ryzyka, pami taj c, e miar  jego jest odchylenie 
standardowe i wspó czynnik zmienno ci; nale y pami ta , i  rzecz  
istotn  jest opracowanie realnego rozk adu wp ywów i wydatków, 
a tak e czasu uko czenia eksploatacji obiektu),
– zarówno odchylenie standardowe, jak i wspó czynnik zmienno ci 
wyznaczaj  margines bezpiecze stwa przedsi wzi cia,
– w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba wyznaczania prawdo-
podobie stw z o onych stosuje si  metod  Monte Carlo (symulacja 
komputerowa),
– wymogów spe nienia restrykcyjnych za o e .

– symulacja komputerowa ryzyka;
– umo liwia badanie wp ywu wielu czynników jednocze nie na wyniki 
przedsi wzi cia budowlanego, istotne jest natomiast ustalenie typu 
rozk adów dla wyszczególnionych czynników.

– drzewa decyzyjne,

– jedna z najcz ciej wykorzystywanych technik analizy danych,
– szczególnie przydatna w problemach decyzyjnych z licznymi, 
rozga ziaj cymi si  wariantami,
– cechuje je prostota i czytelno  w przedstawieniu wariantów 
decyzji i ich konsekwencji (prawdopodobie stwo wyst pienia danego 
wariantu),

– zbiory rozmyte,

– mo liwo  formalnego zapisu zmiennych lingwistycznych w postaci 
wielko ci mierzalnych przy wykorzystaniu ustalonego aparatu 
poj ciowego teorii zbiorów rozmytych,
– mo liwo  opisu zjawiska okre lonego w naturze w sposób 
nieprecyzyjny,
– formu owania rozwi za  problemów w oparciu o subiektywne 
oceny, elastyczno ,

– sztuczne sieci neuronowe.
– du a dok adno  wyników,
– skomplikowany aparat matematyczny,
– rozbudowana baza danych wej ciowych.
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elastyczno  oraz brak wymogów 

spe nienia restrykcyjnych za o e  

w stosunku do metod probabili-

stycznych [1, 2, 9, 11, 20]. Jedn  

z proponowanych miar ryzyka 

jest kontyngencja czasu (kosz-

tu) definiowana, jako ewentualna 

zmiana ca kowitego czasu wyko-

nania przedsi wzi cia w rezulta-

cie oddzia ywania niekorzystnych 

czynników ryzyka na realizowane 

przedsi wzi cie [10]. Podobnie 

definiowana jest kontyngencja 

kosztu. Okres kontyngencji ozna-

cza wyd u enie czasu realizacji 

przedsi wzi cia mo liwy do zaak-

ceptowania przez wykonawc  

przy zak adanym poziomie ryzyka. 

Na tym etapie zarz dzania ryzy-

kiem mamy mo liwo  wykorzy-

stania ró nych dost pnych metod 

i narz dzi, pami taj c jednak e 

o w a ciwej interpretacji wyników 

i ich wykorzystaniu do opracowa-

nia strategii zmniejszania ryzyka 

realizacji przedsi wzi cia budow-

lanego.

5. Reakcja na ryzyko – strate-
gie dzia ania

Etapem ko cowym jest przyj cie 

jednej z proponowanych strategii 

zmniejszania ryzyka (risk respon-

se), mianowicie [4, 13, 15]:

– przeniesienia ryzyka (trans-

fer) – risk transfer – przeniesienie 

ewentualnych kosztów zwi zanych 

z mo liwo ci  wyst pienia straty 

na kontrahenta, ubezpieczyciela, 

itp. (na innego uczestnika procesu 

inwestycyjnego);

– redukcja ryzyka (eliminacja) – 

risk reduction – ewentualne zlikwi-

dowanie problemu ryzyka poprzez 

np. wprowadzenie zmian w projek-

cie, organizacji robót budowlanych 

itp.;

Tabela 3. Metody analizy ryzyka – zestawienie dla reakcji

Etap procedury 
zarz dzania 

ryzykiem
Metoda Charakterystyka

REAKCJA

– przeniesienie ryzyka (transfer),
– eliminacja ryzyka,
– ograniczenie ryzyka,
– poch oni cie ryzyka.

– odniesienie przyj tej strategii 
do harmonogramów budowlanych 
i za o onego bud etu.

– unikania ryzyka – risk avoid-

ance – celowe unikanie rozwi za , 

co do których mo emy spodzie-

wa  si  strat;

– poch oni cia ryzyka (absorpcja); 

– risk retention/risk absorption – 

wzi cie na siebie ewentualnych 

strat/konsekwencji wyst pienia 

zdarze  niekorzystnych w ca o ci.

Tutaj nale y wspomnie  o jeszcze 

jednej kwestii zwi zanej z ryzy-

kiem, mianowicie o postawie decy-

denta w stosunku do ryzyka: pre-

ferowanie ryzyka i jego skutków, 

neutralno  wobec ryzyka czy 

niech /awersja. W konsekwen-

cji analiza ryzyka przedsi wzi cia 

budowlanego powinna mie  swój 

fina  w tworzeniu alternatywne-

go harmonogramu, ewentualnie 

bud etu awaryjnego wynikaj ce-

go z przyj tej strategii zmniejsza-

nia ryzyka.

6. Metody analizy ryzyka – kla-
syfikacja i ocena

W niniejszym artykule dokonano 

przegl du metod wspomagaj -

cych proces decyzyjny w ramach 

zarz dzania ryzykiem w budow-

nictwie. Jednak e przy wyborze 

metody decydent powinien kiero-

wa  si  kilkoma kryteriami m.in.:

1) zastosowany aparat matematy-

czny, wymóg wykorzystania odpo-

wiedniego programu komputero-

wego lub dodatkowej nak adki, 

stopie  skomplikowania oblicze , 

co wp ywa na stopie  atwo ci 

w obs udze;

2) jako  uzyskanych wyników;

3) mo liwo  weryfikacji i pó -

niejszego wykorzystania w trakcie 

realizacji przedsi wzi cia.

W literaturze przy ocenie ryzyka 

cz sto wykorzystywany jest opis 

jako ciowy. Istotna jest jednak 

ocena tego zjawiska w sposób 

ilo ciowy, umo liwiaj c dalsz  

jego analiz  przy wykorzystaniu 

bardziej zaawansowanych narz -

dzi. W ród metod pozwalaj -

cych uwzgl dni  w ocenie ryzy-

ka zarówno dane ilo ciowe, jak 

i jako ciowe s  m.in. zbiory roz-

myte oraz metody wspomagaj ce 

podejmowanie wielokryterialnych 

decyzji np. AHP [4,21]. Natomiast 

w sytuacji, kiedy nie jeste my 

w stanie ustali  prawdopodobie -

stwa okre lonego efektu z pomo-

c  mog  przyj  metody z zakre-

su bada  operacyjnych np. teoria 

gier. Strategia gier w podejmowa-

niu decyzji znajduje zastosowanie 

w warunkach skrajnie niekorzyst-

nych i umo liwia dok adne pozna-

nie skutków poszczególnych 

wariantów. W ko cowym etapie 

nale y wybra  ten wariant, który 

zapewnia najmniejsz  strat  spo-

ród najwi kszych strat mog cych 

wyst pi  w niepewnych warun-

kach realizacji przedsi wzi cia 

budowlanego.

Wi kszo  z prezentowanych 

metod/narz dzi zosta o z powo-

dzeniem wykorzystanych do ana-

lizy i oceny ró nych problemów 

(m.in. wybory strategii przetargo-

wej, wyboru ostatecznego warian-

tu realizowanej inwestycji, oceny 

ofert przetargowych, okre lenie 

stanu u yteczno ci budynku, sza-

cowania kosztów budowy, oceny 

wypadkowo ci w budownictwie, 

itp.), jak równie  podj to próby ich 

u ycia do oceny ryzyka w projek-

towaniu i realizacji przedsi wzi  

budowlanych [1, 9, 11, 12, 15, 

18, 20]. Analiza ryzyka w budow-

nictwie jest do  trudna i z o ona, 

wymagaj ca interdyscyplinarnego 

niekiedy podej cia oraz precyzyj-

nego opisu i wyja nienia mecha-

nizmów zachodz cych w organi-

zacji produkcji budowlanej. Zatem 

w tworzeniu modelu oceny ryzyka 

w przedsi wzi ciach budowlanych 

nacisk powinien by  po o ony 

na kompilacj  nawet dost pnych 

i ju  rozpoznanych narz dzi, czyli 

na zastosowaniu uj cia hybrydo-

wego.
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[9] Kapli ski O., (red.) Metody 

i modele bada  w in ynierii przedsi wzi  

budowlanych, KILiW PAN, IPPT, Studia 

z Zakresu In ynierii nr 57, Warszawa 2007

[10] Kasprowicz T., In ynieria przedsi wzi  

budowlanych, Instytut Technologii 

Eksploatacji w Radomiu, Warszawa, 2002

[11] Kuchta D., Use of fuzzy numbers 

in project risk (criticality) assessment, 

International Journal of Project Management 

Vol. 19, 2001, s. 305–310

[12] Koper A., Marcinkowski R., Analiza 

ryzyka czasów i kosztów realizacji zada  

i przedsi wzi  budowlanych, Problemy 

Naukowo-Badawcze Budownictwa – 

monografia, Wydawnictwo Politechniki 

Bia ostockiej, Bia ystok 2007, s. 257–264

[13] Kosecki A., Madyda A., Kierowanie 

ryzykiem w przedsi biorstwie budowlanym, 

[w:] Technologia w budownictwie – teoria 

i praktyka, Konferencja Naukowo-

-Techniczna, Wroc aw–Polanica Zdrój, 

1996, s. 77–84

[14] Minasowicz A., Zawistowski J., Analiza 

ryzyka podejmowania przedsi wzi  

inwestycyjnych za pomoc  metody Monte 

Carlo, [w:] Strategie zarz dzania ryzykiem 

w przedsi biorstwie – ryzyka wewn trzne 

i w otoczeniu organizacji, red. J. Bizon-

-Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 2002, 

s. 355–366

[15] Minasowicz A., Analiza ryzyka 

w planowaniu przedsi wzi cia budowlanego, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2008

[16] Shevchenko S., Ustinovichius L., 

Andruskevicius A., Multi-attribute analysis of 

investment risk alternatives in construction, 

Technological end Economic Development of 

Economy, Vol. 14, No. 3, 2008, s. 428–443

[17] Skorupka D., Planowanie przedsi wzi  

budowlanych z uwzgl dnieniem warunków 

ryzyka, [w:] Strategie zarz dzania 

ryzykiem w przedsi biorstwie – ryzyko 

a bezpiecze stwo organizacji, red. J. Bizon-

-Górecka, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 2004, 

s. 451–458

[18] Skorupka D., Metoda identyfikacji 

i ocena ryzyka realizacji przedsi wzi  

budowlanych, Wojskowa Akademia 

Techniczna, Warszawa 2007

[19] Skorupka D., Ryzyko realizacji 

przedsi wzi  budowlanych, Problemy 

Naukowo-Badawcze Budownictwa – 

monografia, Wydawnictwo Politechniki 

Bia ostockiej, Bia ystok 2007, s. 289–304

[20] Tah J. H. M., Carr V., A proposal for 

construction project risk assessment using 

fuzzy logic, Construction Management and 

Economics, Vol. 18, 2000, s. 491–500

[21] Zhang G., Zou P.X. W., Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process Risk Assessment 

Approach for Joint Venture Construction 

Projects in China, Journal of Construction 

Engineering and Management, Vol. 133 

No. 10, 2007, s. 771–779

umo liwiaj  przedstawienie ocen 

jako ciowych czynników ryzyka 

w postaci liczbowej, u atwiaj c dal-

sz  ich analiz . Reasumuj c ocena 

ryzyka nie powinna by  jednostko-

wym zdarzeniem maj cym na celu 

okre lenie jego poziomu dla dane-

go przedsi wzi cia budowlanego. 

Powinna stanowi  sposób (meto-

d , procedur ) ci g ego monitoro-

wania kontroli post pu jego reali-

zacji oraz z praktycznego punktu 

widzenia mie  swoje odniesienie 

do harmonogramów rzeczowo-

-finansowych.
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7. Podsumowanie

Charakter i specyfika bran y bu -

dowlanej sprawia, e analiza wp y-

wu czynników ryzyka na przedsi -

wzi cie jest coraz cz ciej podej-

mowana, pomimo znacznej trudno-

ci ich kwantyfikacji. Zagadnienie 

zarz dzania ryzykiem jest nie tyle 

aktualne, ile istotne dla sprawnego 

planowania i realizacji przedsi -

wzi cia budowlanego. Przy wybo-

rze metody analizy i ko cowej 

oceny ryzyka nale y kierowa  si  

jej przydatno ci  oraz czytelno ci  

i atwo ci  interpretowania uzyska-

nych wyników, co w niniejszym 

artykule starano si  w sposób zwi -

z y przedstawi . Analizuj c wybra-

ne publikacje nale y podkre li  to, 

e poszczególne metody wyko-

rzystywane s  w ró nym stopniu 

i w ró nym zakresie, a tak e klu-

czowa jest ich u yteczno  w prak-

tyce. W pierwszym etapie zarz -

dzania ryzykiem istotna jest precy-

zja w zakresie okre lania czynni-

ków i podej cie do tego w sposób 

kompleksowy. Nast pnie kluczo-

w  kwesti  jest wybór sposobu 

mierzenia ryzyka (kwantyfikacja). 

Brak jednoznaczno ci w sposo-

bie pomiaru ryzyka mo e spowo-

dowa  trudno ci w wykorzystaniu 

otrzymanych wyników do budowy 

harmonogramów i planów awaryj-

nych i zintegrowania ich ze spo-

sobami zmniejszania ryzyka (pro-

ponowane strategie). W obszarze 

kwantyfikacji prym w ród metod 

wykorzystywanych do wspomnia-

nej analizy ryzyka wiod : metody 

probabilistyczne (m.in. okre lenie 

prawdopodobie stwa wyst pienia 

danego stanu, zmienne losowe, 

warto  rednia, odchylenie stan-

dardowe, itp.), symulacja kom-

puterowa (metoda Monte Carlo) 

oraz zbiory rozmyte (co znajduje 

potwierdzenie w literaturze zagra-

nicznej). Natomiast sieci neurono-

we maj  marginalny udzia . Wynika 

to w g ównej mierze ze stopnia 

skomplikowania aparatu mate-

matycznego i konieczno ci wyko-

rzystania odpowiedniego opro-

gramowania. Za  zbiory rozmyte 


