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WSTĘP 
 

Współczesne przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w swojej 

branży, jednocześnie usprawniając procesy logistyczne w taki sposób, aby minimalizować też 

koszty, nakłady i czas pracy. Nie inaczej jest w budownictwie, które zaprezentowano  

w dysertacji. Prowadząc działalność gospodarczą, podmioty podejmują decyzje w warunkach 

ryzyka. Zjawisko to jest złożone i nie posiada jednej uniwersalnej definicji. Według Kaczmarka 

ryzyko to czynniki, działania lub czynności powodujące szkodę na ciele, stratę materialną lub 

wywołujące inne straty (Kaczmarek, 2008, s. 52). Ryzyko można rozpatrywać zarówno z punktu 

widzenia skutków, jak i stopnia osiągnięcia zakładanego celu (Zachorowska, 2013). Autorzy 

wyróżniają różne klasyfikacje ryzyka ze względu na obszar, w którym powstaje, czy czynniki je 

wywołujące. Typem ryzyka, wokół którego skupia się niniejsza rozprawa doktorska, jest ryzyko 

środowiskowe.  

Zarządzanie procesami logistycznymi ma na celu dostarczenie właściwego produktu, 

właściwemu podmiotowi, w odpowiednim miejscu i czasie, przy zachowaniu możliwie dobrej 

jakości i jednocześnie najniższym koszcie. Przedsiębiorstwa wyznaczają standardy jakim chcą 

sprostać, aby osiągnąć pożądany efekt. Przedmiotem dysertacji jest ryzyko środowiskowe  

w budownictwie, które należy eliminować poprzez znalezienie najsłabszego ogniwa w całym 

toku produkcyjnym. W tym celu istotne jest zbadanie, który z procesów pozwala w możliwie 

największym stopniu na ograniczenie tego ryzyka. Nie ma konieczności reorganizacji 

wszystkich procesów logistycznych, gdyż nie każdy w takim samym stopniu wpływa na ryzyko 

środowiskowe. Wyszczególniono działania, które mogą temu posłużyć: elektroniczny obieg 

dokumentów, energooszczędne rozwiązania budowlane, minimalizacja odpadów 

budowlanych, wykorzystanie materiałów z recyklingu, wybór produktów o niskim poziomie 

oddziaływania na środowisko, maksymalne wykorzystanie transportu, ograniczanie liczby 

dostawców, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, tworzenie planu zarządzania 

środowiskowego w trakcie budowy. W dalszej kolejności czynniki te posłużyły do badań 

empirycznych i określenia w jakim stopniu każdy z nich jest wdrażany. 

Z przeprowadzonej analizy bibliometrycznej wynika, że ryzyko środowiskowe jest pojęciem, 

które występuje w literaturze już od kilkudziesięciu lat, a trend publikacji w tym obszarze 

nieustannie rośnie (Web of Science ‒ WoS). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zawężenia 

wyszukiwania do ryzyka środowiskowego w budownictwie, ponieważ baza Web of Science 
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zawiera niewielką liczbę publikacji na ten temat ‒ choć i tutaj trend jest rosnący. Taka sytuacja 

świadczy o luce w badanym obszarze. Należy też zauważyć, że to właśnie analiza 

bibliometryczna jest pomocna w identyfikowaniu obszarów nierozpoznanych dotychczas 

(Klincewicz, Żemigała i Mijal, 2012, s. 36). 

 Problemy środowiskowe w budownictwie nie są zjawiskiem nowym, jednakże wciąż rzadko 

są rozpatrywane pod względem ryzyka. Badany obszar jest ważny również z punktu widzenia 

naukowego, a autorzy publikacji naukowych zwracają uwagę na to, że budownictwo wywiera 

duży wpływ na środowisko (Chan, Qian i Lam, 2009; Chen, Okudan i Riley, 2010; Shen, Hao, 

Tam i Yao, 2007; Hendrickson i Horvath, 2000; Ofori, Briffett, Gang i Ranasinghe, 2000). 

Budownictwo, wraz z energią i transportem, to trzy największe sektory, które przyczyniają się 

do emisji gazów cieplarnianych, a w rezultacie stanowią zagrożenie dla klimatu (IPCC, 2019). 

Budownictwo wpływa negatywnie na środowisko przez takie czynniki, jak zanieczyszczenie 

środowiska, zmiany klimatyczne, emisja dwutlenku węgla, malejące zasoby naturalne, 

wytwarzanie odpadów i zmiany użytkowania gruntów (Alwan, Jones i Holgate, 2017; Chen  

i in., 2010). Czynniki te oddziałują na otoczenie na różnych etapach procesu budowlanego. 

Dlatego też w rozprawie zdecydowano się wyszczególnić procesy logistyczne, z którymi mają 

do czynienia przedsiębiorstwa deweloperskie, tj. zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, 

transport, logistyczna obsługa klienta, logistyka zwrotna. Uzasadnieniem dla wyboru 

przedsiębiorstw deweloperskich do przeprowadzenia badań był fakt, że pomimo 

uniwersalnego charakteru logistyki, w budownictwie występuje niewielki udział implementacji 

narzędzi i metod zarządzania łańcuchem dostaw (Tomczak, 2013). Sytuacja wynika z cech jakie 

posiada budownictwo, takich jak na przykład niepowtarzalność projektów, ograniczony obszar 

działania dostawców, zróżnicowane warunki na placach budowy, podatność na warunki 

atmosferyczne, jednoczesna współpraca kilku podwykonawców, prowadzenie kilku inwestycji 

jednocześnie (London, Russel, 2001). 

Jak wynika z literatury, budownictwo odpowiada za zużycie około 50% wszystkich 

wydobytych zasobów złóż naturalnych i jest odpowiedzialne za generowanie ogromnych ilości 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Hu, Van Der Voet i Huppes, 2010). Jest to 

potwierdzenie, że być może logistyka zwrotna okaże się właściwym kierunkiem obranym  

w celu minimalizowania ryzyka środowiskowego.  W innym opracowaniu dane pokazują, że 

budownictwo zużywa ponad 40% światowej energii, 25% zasobów wody i 40% złóż 

naturalnych i produkuje ponad 45% globalnego wytwarzania odpadów (Darko i Chan, 2017). 
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Świadczy to o problemie, z jakim boryka się sektor budowlany, środowisko i konieczność 

przeanalizowania problemu z punktu widzenia ryzyka środowiskowego. Całość jest dużo 

bardziej złożona, ponieważ wraz z tymi dwoma pojęciami występują też inne, takie jak 

uwarunkowania prawne, nowatorskie rozwiązania i idee, czy dotychczas wypracowane 

schematy działania procesów logistycznych. Kierunek oddziaływania poszczególnych 

elementów przedstawiono w schemacie badawczym (rys. 1). Na potrzeby dysertacji ryzyko 

środowiskowe rozumiane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zniszczeń w środowisku 

naturalnym wywołanych działalnością gospodarczą człowieka. 

Czynnikiem napędzającym wprowadzanie zmian nierzadko są uwarunkowania prawne na 

różnych szczeblach administracyjnych państwa, a także organizacji międzynarodowych. 

Podobnie sytuacja wygląda w budownictwie, w której to branży bardzo często wyznacznikami 

są protokoły i ustawy podpisywane przez organy rządzące. Do niezgodności najczęściej 

dochodzi w momencie wdrażania ustaleń, które z różnych przyczyn, na przykład biurokracji, 

ograniczeń administracyjnych czy z powodu niedostosowaniu dyrektyw międzynarodowych 

do przepisów krajowych, nie mogą zostać wprowadzone (Borrass, Sotirov i Winkel, 2015; 

Treib, 2014). Jak podają źródła, w Unii Europejskiej problem wdrażania pojawia się  

w większości projektów (Falkner i in., 2004; Börzel i in., 2010). Bariery w ograniczaniu ryzyka 

środowiskowego nie polegają wyłącznie na problemie z dostosowaniem do warunków 

prawnych, czynników jest znacznie więcej, do chwili obecnej w budownictwie nie zostały one 

jeszcze zidentyfikowane, co także stanowi lukę i pozostaje kolejną kwestią do rozstrzygnięcia. 

Jak wspomniano, dotychczas powstały nieliczne badania dotyczące jednocześnie ryzyka 

środowiskowego i budownictwa, jednak analiza przeprowadzona w Malezji zakładała 

wdrożenie uprzemysłowionego systemu budowlanego i w tym celu przeprowadzono badanie 

kryteriów wyboru lokalizacji dla nowych zakładów produkcyjnych. Jednym z ważniejszych 

wniosków wynikających z publikacji był fakt, że ryzyko środowiskowe okazało się istotnym 

kryterium lokalizacji (Azman i in., 2014). Inną publikacją potwierdzającą znaczenie ryzyka 

środowiskowego dla budownictwa jest badanie wykonane w Pakistanie, których przedmiotem 

były koszty transakcyjne. W budownictwie koszty stanowią zagrożenie dla realizacji 

projektów. Ryzyko zostało wykorzystane jako zjawisko wpływające na koszty transakcyjne (Ali, 

Zhu i Hussain, 2018). Badania, które dotyczą pośrednio minimalizowania ryzyka 

środowiskowego, są przedstawione w opracowaniach skupiających się wokół bardziej 

ekologicznych materiałów budowlanych, szybko odnawialnych. Doszukano się takich 
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naturalnych zamienników, jak bambus (Mahdavi, Clouston i Arwade, 2011), trzcina cukrowa 

czy łuski ryżu (Kazmi, Abbas, Saleem, Munir i Khitab, 2016).  

Zmienność otoczenia, konkurencja, globalizacja rynku – to tylko przykładowe czynniki, 

które powodują poszukiwanie bardziej innowacyjnych rozwiązań, również w budownictwie 

(Bujak i Puszko, 2013). Innowacyjne projekty w budownictwie są bardzo często wynikiem 

małych kroków, które prowadzą do powstania nowatorskich rozwiązań. Innowacyjności w tym 

obszarze można doszukać się na etapie produkcji materiałów, tworzenia technik produkcji, jak 

również metod konstrukcji i testowania urządzeń niezbędnych w procesie budowlanym 

(Czarnecki i Van Gemert, 2016).  

Przedmiot prowadzonych badań zdecydowano oprzeć na teorii racjonalności. Jedna  

z definicji mówi, że jest to działanie mające na celu osiągnięcie zamierzeń, również za pomocą 

posiadanej wiedzy oraz logicznego myślenia, jednak z tą różnicą, że wiedza podmiotu 

decyzyjnego nie musi być obiektywna, absolutna i bezwzględna (Woś, 1997). Proces decyzyjny 

polega więc na dokonywaniu wyboru najbardziej odpowiedniego do realizacji wcześniej 

wyznaczonego celu. Teoria wydaje się słuszna dla badanego obszaru, ponieważ część 

podmiotów uzna za konieczne wdrażanie rozwiązań zmniejszających ryzyko środowiskowe. 

Inne mogą uznać, że w efekcie powoduje to wzrost kosztów, wiec jest nieopłacalne  

i niezasadne. Oznacza to, że decyzja zależy od indywidualnych celów przedsiębiorstw 

deweloperskich. 

W świetle dotychczasowych badań i publikacji dotyczących ryzyka środowiskowego obszar 

ten wymaga pogłębionej analizy, która pozwoli na oszacowanie, w których procesach 

logistycznych należy szukać sposobu na ograniczenie negatywnego wpływu na otoczenie, jakie 

kroki podjąć oraz jakie znaczenie na rozwój branży ma wystąpienie ryzyka środowiskowego. 

Z uzasadnienia podjęcia tematu pracy wynika wdrażówny, za który uznano ocenę wpływu 

procesów logistycznych na ograniczenie ryzyka środowiskowego w budownictwie,  

a w przypadku jego wystąpienia oddziaływanie na rozwój branży budowlanej. Jednocześnie 

wyznaczono następujące teoretyczne cele szczegółowe: 

• zidentyfikowanie procesów logistycznych w budownictwie, a także wskazanie 

potencjalnego ryzyka środowiskowego, z którym wiąże się przebieg danego 

procesu; 

• analiza bibliometryczna ryzyka środowiskowego, a także próba zdefiniowania 

pojęcia „ryzyko środowiskowe w budownictwie”; 
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• umiejscowienie ryzyka środowiskowego w budownictwie w świetle uwarunkowań 

prawnych na różnych szczeblach administracyjnych państwa oraz organizacji 

międzynarodowych; 

• analiza innowacji wdrażanych w budownictwie. 

Powyższe zagadnienia zostały przedstawione w rozdziałach teoretycznych. Warstwa 

teoretyczna obejmuje obszary, które przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują. 

Zależności pomiędzy nimi zostały przedstawione na rysunku 1, który przedstawia schemat 

analityczny rozprawy. Na podstawie analizy tej części pracy utworzono kwestionariusz 

ankietowy do badań empirycznych. Do części empirycznej pracy wyznaczono również cele 

szczegółowe: 

• rozpoznanie barier, które napotykają przedsiębiorstwa na drodze ograniczania 

ryzyka środowiskowego; 

• ustalenie zależności między pozycją przedsiębiorstwa w branży budowlanej  

a zaangażowaniem w minimalizowanie negatywnego wpływu działalności 

przedsiębiorstwa na środowisko; 

• zdefiniowanie czynników wyboru dostawcy i ocena, w jakim stopniu ryzyko 

środowiskowe stanowi istotne kryterium podjęcia decyzji; 

• zidentyfikowanie wpływu innowacyjności na ograniczanie ryzyka środowiskowego. 

Wyznaczony cel główny wraz z celami szczegółowymi stanowią zakres przedmiotowy 

prowadzonych badań, a więc ryzyko środowiskowe rozpatrywane jest w kontekście procesów 

logistycznych w budownictwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu innowacyjności. 

W ramach rozprawy próbie weryfikacji zostały poddane następujące hipotezy: 

H1. Innowacyjność w budownictwie jest czynnikiem redukującym wystąpienie ryzyka 

środowiskowego. 

H2. Dominująca pozycja podmiotu w branży budowlanej jest powiązana  

z zaangażowaniem w redukcję ryzyka środowiskowego. 

H3.  Wysoki koszt działań ograniczających negatywny wpływ działalności budownictwa 

na środowisko stanowi główną barierę w ich wdrażaniu. 

H4. Spośród wyszczególnionych procesów logistycznych logistyka zwrotna  

w największym stopniu pozwala na  ograniczanie ryzyka środowiskowego w budownictwie. 

H5. Ryzyko środowiskowe nie jest istotne w grupie podmiotów, dla których 

wyznacznikiem funkcjonowania jest cena i jakość. 



10 
 

H6. Zasięg działalności przedsiębiorstwa w branży budowlanej jest istotny dla 

ograniczania ryzyka środowiskowego.  

 

Rozprawa ma charakter teoretyczny oraz empiryczny. Podstawę teoretyczną stanowi 

krytyczna analiza literatury naukowej, zarówno polskiej, jak i obcojęzycznej, wraz z wynikami 

dostępnych badań skupiającymi się wokół problemu środowiskowego w budownictwie. 

Analiza literatury pozwoliła na usystematyzowanie wiedzy, pojęć oraz sformułowanie hipotez. 

Podmiotem badań w części teoretycznej jest ryzyko środowiskowe, które stanowi punkt 

wyjścia do dalszych rozważań. Natomiast w części empirycznej podmiot stanowią 

przedsiębiorstwa deweloperskie. Zdecydowano się na badanie przedsiębiorstw 

deweloperskich, jednak te podmioty nie widnieją w danych Głównego Urzędu Statystycznego 

pod oddzielnym kodem PKD, co uniemożliwiło wyszczególnienie z ogółu firm budowlanych 

wyłącznie tych podmiotów. W Internecie dostępne są bazy i spisy firm deweloperskich, jednak 

jak się okazało, są niepełne i nieaktualizowane. Dlatego zdecydowano o doborze celowym,  

a badaną grupą są przedsiębiorstwa należące do Polskiego Związku Firm Deweloperskich. 

Zakres przestrzenny został ograniczony do Polski, przedsiębiorstwa z wyznaczonej grupy 

badawczej mają siedziby w kraju, a niewiele z nich deklaruje swoją działalność również na 

rynkach zagranicznych. Rozszerzenie badań o inne kraje mogłoby spowodować wysunięcie 

błędnych wniosków, ponieważ czynnikiem utrudniającym ujednolicenie badań są 

uwarunkowania prawne. Zakres czasowy badań empirycznych obejmuje rok 2019 i 2020.  

Badanie empiryczne zostało wykonane przy użyciu formularza kwestionariusza 

ankietowego. Badanie ilościowe przygotowano w formie elektronicznej, za pośrednictwem 

pakietu w serwisie internetowym. Pytania przygotowano na podstawie analizy literatury 

przedmiotu. Kwestionariusz rozesłano respondentom stanowiącym próbę badawczą poprzez 

bezpośredni link do strony internetowej. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI  

(Computer-Assisted Web Interview), w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety 

w formie elektronicznej. Statystyczną analizę danych przeprowadzono za pośrednictwem 

oprogramowania SPSS (Package for the Social Sciences). 

Struktura pracy została przedstawiona za pomocą schematu analitycznego zawartego na 

rysunku 1. Stanowi on odzwierciedlenie etapów procesu badawczego. 
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Rysunek 1. Schemat analityczny rozprawy doktorskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Praca składa się z pięciu rozdziałów, poprzedza je wstęp i podsumowuje zakończenie. Każdy 

rozdział odnosi się do innego celu badawczego. Rozdział pierwszy rozpoczyna się od 

systematyzacji pojęć, które będą występowały w dalszej części pracy. Ma to na celu 

uporządkowanie stosowanych często naprzemiennie wyrażeń. Dalsza część rozdziału zawiera 

analizę procesów logistycznych, które są nieodłącznym elementem funkcjonowania 

przedsiębiorstw deweloperskich. Każdy proces został zdefiniowany i scharakteryzowany ze 

względu na specyfikę branży budowlanej. W związku ze zmiennością, jaką charakteryzuje się 

łańcuch dostaw budownictwa, jest on nierzadko obciążony ryzykiem. Stąd też w następnej 

kolejności przedstawiono podrozdział dotyczący ryzyka.  

W rozdziale drugim zdefiniowano i przedstawiono klasyfikacje ryzyka, źródła jego 

pochodzenia. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ jak wynika z literatury, budownictwo 

jest bardzo obciążone ryzykiem różnego pochodzenia. Może to być ryzyko wynikające zarówno 

z organizacji pracy, jak i finansów. Jak już wspomniano, przyjętą w rozprawie teorią jest teoria 

racjonalności, którą przedstawiono w ostatnim podrozdziale. Przedsiębiorstwa deweloperskie 

podejmują szereg decyzji koniecznych do zrealizowania, aby finalnie powstała inwestycja 

gotowa do odbioru przez klienta, a ryzyko środowiskowe i jego minimalizowanie to jedna  

z decyzji, która ostatecznie może rzutować na wizerunek w branży i wśród klientów. 

Rozdział trzeci został poświęcony w głównej mierze analizie bibliometrycznej, która jest 

narzędziem stosowanym do pomiaru piśmiennictwa. Pozwoliła ona na zdefiniowanie trendu 

publikacji z zakresu ryzyka środowiskowego, a także określenie autorów, ośrodków 

naukowych, krajów, obszarów wiedzy, w których są tworzone. Z uwagi na to, że Polska znalazła 

się wysoko wśród krajów i języków publikacji, przeanalizowano również, jak kształtuje się 

sytuacja na tym polu. Ostatnim etapem analizy bibliometrycznej było zawężenie wyników 

wyszukiwania do ryzyka środowiskowego i budownictwa, na podstawie której można było 

określić lukę badawczą. Kolejny podrozdział zawiera charakterystykę logistyki zwrotnej  

i ekologistyki, która wyłoniła się jako kolejny podsystem logistyki. W związku ze ścisłym 

powiązaniem ekologistyki i zrównoważonego rozwoju poruszanego w dalszej części pracy 

analiza została przestawiona w sposób syntetyczny. Ostatnim etapem studiów literaturowych 

w tym rozdziale były uwarunkowania prawne, które z punktu widzenia wdrażania systemów  

i rozwiązań minimalizujących ryzyko środowiskowe mają ogromne znaczenie, ponieważ 

nadają kierunek dalszemu rozwojowi. Podrozdział zawierał analizę wybranych aktów 
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regulujących kwestie środowiskowe na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii 

Europejskiej. 

W rozdziale czwartym dokonano analizy stanu rynku budowlanego w Polsce. Ta część pracy 

ma na celu przybliżenie koniunktury, zaprezentowanie przodujących firm i przedstawienie 

rzeczywistej sytuacji. Pomimo trudności, jakich można się spodziewać w branży, rokowania 

ocenić można jako dobre, dające możliwości rozwoju. Kolejny podrozdział to charakterystyka 

innowacji w budownictwie. Przedstawiono budownictwo pasywne, fotowoltaikę, a także druk 

3D, który może okazać się sposobem na ograniczanie ryzyka środowiskowego, ale także 

zmniejszenie kosztów i czas powstawania inwestycji. Ostatnią częścią rozdziału trzeciego jest 

idea zrównoważonego budownictwa, która jest nierozerwalnie związana zarówno  

z prezentowanymi innowacjami, jak i ryzykiem środowiskowym. Nie tylko zdefiniowano 

zrównoważony rozwój, ale także przedstawiono różne typy certyfikacji budynków, których 

jedną z cech jest energooszczędność, co z kolei przekłada się na minimalizowanie 

negatywnego odziaływania na środowisko.  

 Rozdział piąty składa się z metodologii oraz wyników przeprowadzonych badań 

empirycznych. Do weryfikacji postawionych hipotez posłużono się metodami statystycznymi. 

Jedną z wykorzystanych metod była analiza czynnikowa, która pozwoliła na pogrupowanie 

czynników. Kolejną metodą zastosowaną w badaniach empirycznych był współczynnik alfa-

Cronbacha (analiza rzetelności). Szacowanie rzetelności skali zależy od korelacji między 

poszczególnymi pytaniami. Analizę tę przeprowadzono w celu oszacowania spójności 

udzielanych odpowiedzi przez respondentów. W następnej kolejności wykonano test 

normalności Shapiro-Wilka. Ostatnią wykorzystaną analizą jest analiza korelacji rho-

Spearmana, czyli test nieparametryczny, który bada związek pomiędzy dwiema zmiennymi. 

 Zakończenie zawiera syntetyczne podsumowanie wniosków płynących z przeprowadzonej 

analizy empirycznej. Zdaniem autorki wnioski wzbogacają dotychczasowe badania z zakresu 

ryzyka środowiskowego w budownictwie. Nieodłącznym elementem rozprawy jest aneks,  

w skład którego wchodzi kwestionariusz badania ankietowego.  
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ROZDZIAŁ 1. ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE  

1.1 Systematyzacja pojęć  

 

Dysertacja skupia się wokół procesów logistycznych, które mogą być źródłem, ale też 

sposobem ograniczania ryzyka środowiskowego w budownictwie. W związku z tym  

w podrozdziale zostaną usystematyzowane pojęcia, które pojawią się w dalszej części pracy,  

a w literaturze często są stosowane naprzemiennie. Pierwszą kwestią jest rozstrzygnięcie 

definicji branży, sektora, przemysłu.  

Sektor definiowany był przez Portera (1996) jako zbiór grup podmiotów funkcjonujących w 

celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. W swojej publikacji podaje także przykłady 

sektorów, takich jak na przykład dziewiarski, blacharski, płytek ceramicznych czy dywanowy 

(Porter, 1996, s. 197–198). Zatem Porter definiuje sektor jako rynek jednego przedmiotu lub 

grupy przedmiotów. Inna definicja mówi, że sektor to zbiór działań od momentu wydobycia 

surowców aż do wykonania produktu, który jest nabywany przez konsumenta (Strategor, 

1996). Stanowi on ciąg operacji gospodarczych. Pierścionek (2003) definiuje sektor jako zbiór 

przedsiębiorstw składający się z branż i podsektorów. 

Pojęciem stosowanym zamiennie wobec sektora jest branża, która nie posiada jednej 

uniwersalnej definicji. Jak ustalono, problem wynika z braku zgodności co do grupowania 

przedsiębiorstw stanowiących branżę w poziomie (Gorynia, 2010). Uznano jednak, że branżę 

należy umieścić pomiędzy gospodarką narodową a przedsiębiorstwem (Janasz, 2006). 

Marshall definiował ją ze względu na kryterium podobieństwa produktów i technologii 

produkcji, według którego jest to zbiór przedsiębiorstw oferujących towary mające takie same 

parametry techniczne (Gorynia, Jankowska i Maślak, 2000). Podejście to jednak zostało 

zanegowane, ponieważ produkty mogą być wykonywane odmienną technologią, z innych 

surowców, a jednocześnie stanowić wobec siebie substytuty (Jankowska, 2005). Bardziej 

uniwersalną definicję proponuje von Stackelberg, który za branżę uznał przedsiębiorstwa 

zaspokajające te same potrzeby (Stackelberg, 1934). Otta zauważył, że kwestia definiowania 

branży jest problemem złożonym i zależy między innymi od tego, czy przedsiębiorstwo 

decyduje w perspektywie długookresowej, czy krótkookresowej. Jednocześnie nakreślił 

pojęcie w różnych ujęciach. Najbardziej ogólnie zdefiniował branżę jako grupę przedsiębiorstw 
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zaspokajających takie same potrzeby. Węższy zakres ma kryterium technologii wytwarzania, 

natomiast najwęższe jest kryterium produktowe (Otta, 1987).  

Innym przykładem występującym w związku z naprzemiennym stosowaniem pojęć,  

w stosunku do branży i sektora jest przemysł. W literaturze często utożsamiany jest z sektorem 

czy działem gospodarki, ale rozumiany w jeszcze szerszym znaczeniu (Gorynia 1994).  

Na podstawie przytoczonych definicji uznano, że wybrane przedsiębiorstwa deweloperskie, 

które wyłoniono jako grupę badawczą dysertacji, stanowią branżę w rozumieniu Otty i von 

Stackelberga. Zgodnie z przyjętymi definicjami przedsiębiorstwa wytwarzają produkt finalny, 

który ma za zadanie zaspokoić tę samą potrzebę. Pojęcie sektora i przemysłu w odniesieniu 

do przedmiotu rozprawy jest zbyt szerokie, gdyż nie skupia się ona wokół pozostałych ogniw 

tworzących ciąg gospodarczy, tj. producentów materiałów budowlanych, hurtowni czy 

pośredników nieruchomości.  

Kolejnym krokiem w systematyzowaniu pojęć jest łańcuch, w którym funkcjonują 

omawiane przedsiębiorstwa branży budowlanej. W literaturze można spotkać naprzemienne 

stosowanie pojęć „łańcuch logistyczny” i „łańcuch dostaw”. Gołembska (1999, s. 18) definiuje 

łańcuch logistyczny jako połączenie magazynowo-transportowe, które stanowi technologiczne 

powiązanie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów wraz  

z procesami organizacyjnymi i finansowymi, procesem zamówień i polityką zapasów, czyli 

wszystkich ogniw tego łańcucha. Istota łańcucha logistycznego skupia się wokół lokalizacji, 

sfery produkcji, obsługi zapasów, operacji wewnętrznych, transportu (Christopher i Peck, 

2005). 

Z kolei łańcuch dostaw definiowany jest jako przepływ produktów, od dostawców 

komponentów, przez producenta, dystrybutorów, aż do odbiorcy finalnego (Houlihan, 1998; 

Turner, 1993). Natomiast Christopher (1998) przywołuje w swojej definicji łańcucha dostaw 

kwestię maksymalizacji zadowolenia klienta. O krok dalej od tego poglądu jest Ciesielski 

(2005), który pisze, że łańcuch dostaw może zostać zdefiniowany poprzez określenie produktu, 

rynku zbytu, klientów czy kanałów dystrybucji. Jego definicja brzmi następująco: „To sieci 

przedsiębiorstw, które są tworzone w celu opracowania nowego produktu, wymiany zasobów, 

uzyskania korzyści skali, obniżki kosztów, zwiększania konkurencyjności itd. Dzielą się one na 

poziome i pionowe. Pierwsze to sieci tworzone przez producentów podobnych lub takich 

samych dóbr – dobrym przykładem są tu liczne alianse w branży motoryzacyjnej. Sieci 

pionowe, czyli sieci dostaw to zbiory przedsiębiorstw – powiązanych ze sobą w relacji 
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dostawca‒odbiorca” (Ciesielski, 2009, s. 13). Inna definicja mówi, że łańcuchy dostaw to 

„zintegrowane zarządzanie sekwencjami przepływu logistycznego, przetwarzaniem  

i czynnościami związanymi z obsługą – od dostawców do ostatecznych klientów – niezbędnymi 

do wytworzenia produktu lub usługi w sposób sprawny i efektywny (Coyle, Bardi i Langley, 

2010, s. 29). Na zakończenie Kisperska-Moroń (1999, s. 187) definiuje, że łańcuch dostaw to 

„luźniej lub ściślej powiązane firmy, wchodzące w skład kanału logistycznego, koordynujące 

ściśle swój wysiłek skierowany na poprawę efektywności i wzrost konkurencyjności produktu, 

którego dany kanał logistyczny dotyczy”. Granica między łańcuchem logistycznym  

a łańcuchem dostaw jest bardzo płynna. Analiza terminologii wykazuje, że łańcuch logistyczny 

ma znaczenie węższe niż łańcuch dostaw, pierwszy skupia się głównie na przepływie 

produktów, a drugi oprócz przepływu fizycznego dodaje wartość, która razem tworzy proces 

(Frankowska, 2015, s. 88–89). Z tego względu w dysertacji zdecydowano na posługiwanie się 

terminem „łańcuch dostaw”. 

Łańcuch dostaw to powiązanie procesów, między innymi takich jak transport, 

magazynowanie, produkcja, dystrybucja, ale też logistyka zagospodarowania odpadów ‒ 

zwykle nazywana logistyką zwrotną i bardzo często używana wymiennie z logistyką odzysku. 

Logistyka zwrotna jest podsystemem logistyki zajmującym się przepływem produktów  

z zakończonym cyklem życia. Są to odpady, a więc logistyka zwrotna uważana jest za formę 

usuwania odpadów, którą kierują przesłanki ekologiczne oraz ekonomiczne (Sadowski, 2006). 

Inna definicja mówi, że celem logistyki zwrotnej jest rozwiązanie problemów środowiskowych 

i ekonomicznych (Skowronek, 2010). Według Szołtyska (2009) logistyka zwrotna to ogół 

procesów zarządzania przepływami odpadów i informacji od miejsc ich powstawania do 

miejsca ich przeznaczenia w celu odzyskania wartości lub właściwego ich unieszkodliwienia  

i długoterminowego składowania w taki sposób, by przepływy te były efektywne 

ekonomicznie i minimalizowały negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne 

człowieka. Jak wynika z literatury, Michniewska (2006) sugeruje, że pod pojęciem „logistyka 

zwrotna” kryje się zbyt wąski zakres działań, a lepszym określeniem byłaby „logistyka 

odzysku”. Autorka dopatruje się podwójnego znaczenia słowa „odzysk”: odzyskanie czegoś  

z uprzednio wykorzystanego materiału i wykorzystanie części lub całości materiałów, w sposób 

niezagrażający życiu, zdrowiu i środowisku. Zgodnie z definicją Szołtyska w rozprawie przyjęto, 

że procesy związane z przepływem odpadów będą omawiane jako logistyka zwrotna. Nie 
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wszystkie działania w budownictwie prowadzą do recyklingu materiałów, niektóre także do 

zutylizowania ich w sposób bezpieczny dla otoczenia, czego odzyskiem nazwać nie można.  

Kolejną kwestią wymagającą usystematyzowania jest budownictwo, przedsiębiorstwa 

budowlane oraz przedsiębiorstwa deweloperskie. Budownictwo jest działalnością związaną ze 

wznoszeniem obiektów budowlanych, w której oprócz wiedzy z zakresu inżynierii lądowej, 

konieczna jest znajomość praktycznych technik. Budownictwo obejmuje także przebudowę, 

modernizację i konserwację obiektów już powstałych (Czajkowski, 2000). Głównym zadaniem 

budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się ono również 

przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Natomiast 

przedsiębiorstwa budowlane to ogół przedsiębiorstw, wykonujących prace budowlane, 

najczęściej na zlecenie. Do tej grupy zaliczyć można również przedsiębiorstwa deweloperskie, 

których działalność ma jeszcze węższy zakres. Deweloper to inwestor, który czuwa nad 

projektem od rozpoczęcia budowy, aż do jej zakończenia, przy założeniu, że dana 

nieruchomość przeznaczona jest do dalszej odsprzedaży lub wynajmu. Co więcej, w rozprawie 

autorka posługuje się pojęciem „inwestycja” w odniesieniu do prowadzonych działań 

budowlanych przez badane przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że taką terminologią 

posługują się również praktycy badanego obszaru. 

 

1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie budowlanym 

1.2.1. Łańcuch dostaw budownictwa 

Praca skupia się wokół przedsiębiorstw deweloperskich wchodzących w skład przemysłu 

budowlanego, natomiast w poniższym podrozdziale zostaną omówione procesy logistyczne 

charakterystyczne dla tych podmiotów. Koniecznie należy wspomnieć o tychże firmach  

w kontekście łańcuchów dostaw, gdyż aktualnie logistyka nie skupia się na pojedynczych 

procesach, lecz na kompleksowych powiązaniach z dostawcami i odbiorcami, które wspólnie 

tworzą sieci logistyczne.  

Podmioty funkcjonujące w obrębie jednej branży lub ‒ w szerszym ujęciu – w obrębie 

sektora są powiązane ze sobą w różnych konfiguracjach, tworząc tym samym łańcuch dostaw, 

którego podstawowym ogniwem jest przedsiębiorstwo. Cooper, Lambert i Pagh (1997) już 

ponad dwadzieścia lat temu wskazywali, że trudno znaleźć przedsiębiorstwo, które działa 
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wyłącznie w jednym łańcuchu. Należy przez to zatem rozumieć, że łańcuchy krzyżują się ze 

sobą, jednak wciąż pozostają od siebie niezależne. Typologia łańcuchów dostaw została 

przedstawiona poniżej i jak wynika z tabeli 1, sklasyfikowanie firm w poszczególnych grupach 

zależy od zakresu działań podejmowanych przez firmę. Łańcuchy dostaw przemysłowe to te, 

do których należą głównie podmioty produkujące materiały i elementy budowlane. Natomiast 

łańcuchy handlowe skupiają się wokół przedsiębiorstw pośredniczących w kontaktach 

pomiędzy producentami a odbiorcami. Do tej grupy zaliczane są hurtownie, składy budowlane. 

Ostatni typ łańcucha dostaw to łańcuchy usługowe, które składają się z przedsiębiorstw 

świadczących usługi, a rezultatem ich działalności jest nowo powstały budynek. Liczba ogniw 

występująca w łańcuchu jest uwarunkowana wieloma czynnikami.  

 

Tabela 1. Typy łańcuchów dostaw 
Typy łańcuchów dostaw Charakterystyka przedsiębiorstwa 

Przemysłowy podmioty produkujące materiały i elementy budowlane 

Handlowy 

przedsiębiorstwa pośredniczące w sprzedaży materiałów i elementów 

budowlanych między producentem a klientem. Mogą to być 

hurtownie, składy budowlane 

Usługowy 
przedsiębiorstwa wykonujące procesy produkcyjne w budownictwie, 

czego wynikiem jest powstanie obiektu budowlanego 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Sobotka,  2000, s. 63‒64). 
 

Jak wspomniano wcześniej, jeden podmiot może należeć do kilku łańcuchów dostaw, które 

się krzyżują. Firma deweloperska może być ogniwem w łańcuchu usługowym. Początkowe 

ogniwa to producenci lub pośrednicy materiałów budowlanych, kolejne to przedsiębiorstwa 

świadczące usługę budowlaną, natomiast na końcu występują użytkownicy obiektów, klienci, 

inwestorzy. Dodatkowo różnice występujące pomiędzy typami łańcuchów dostaw widoczne 

są  w ich odmiennej strukturze organizacyjnej. Rozbieżności można przedstawić za pomocą 

kilku głównych cech (O’Brien i in., 2009): 

1. Struktura. Przedsiębiorstwa produkcyjne charakteryzują się dużą konsolidacją  

i jednocześnie dużymi barierami wejścia, przeważają rynki globalne. Lokalizacja pozostaje 

niezmienna, w odróżnieniu do przedsiębiorstw usługowych. W przypadku tych ostatnich 
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występują niskie bariery wejścia, przeważają rynki lokalne, a przedsiębiorstwa cechuje 

fragmentaryczność. 

2.  Przepływ informacji. Łańcuch dostaw wytwórni pod względem informacyjnym jest 

mocno zintegrowany, wspomagany systemami branży IT, a informacje przepływają szybko. 

Usługowe łańcuchy dostaw są przetwarzane kilkukrotnie, wolniejsze, niewspomagane 

systemami IT, a podmioty nie wymieniają się informacjami.   

3.  Współpraca. Przedsiębiorstwa wytwórcze zwykle nawiązują współpracę 

długoterminową, dzielą się korzyściami i możliwościami, natomiast w przedsiębiorstwach 

usługowych występują przeciwstawne praktyki. 

4.  Zmienność produkcji. Produkcja charakteryzuje się wysoką mechanizacją  

i jednocześnie dużą standaryzacją, co wiąże się również z występowaniem niewielkiej 

zmienności. W usługach sytuacja jest odwrotna. Nie występuje standaryzacja, a materiały 

budowlane są zmienne. Zasadnicze znaczenie mają w tym przypadku także warunki 

atmosferyczne.  

5.  Zużycie wyrobów. Wytwórnie są uzależnione od aktualnej koniunktury, co powoduje, 

że pojawia się niepewność, a sytuacja jest zależna od konkurencji, sezonowości, wdrażania 

innowacji. Dlatego też znaczące są zaawansowane metody analityczne i dokładność 

prognozowania. Takim stopniem ryzyka nie są obciążone przedsiębiorstwa usługowe, 

ponieważ dostawy są dostarczane na zamówienie, więc przedsiębiorstwo planuje 

krótkoterminowo, zmniejszając jednocześnie ryzyko błędu, niedoszacowanie lub 

przeszacowanie.  

6.  Zarządzanie zapasami. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych występują modele 

zarządzania zapasami, takie jak ekonomiczna wielkość zamówienia, stały  punkt zamawiania 

itd., co działa zdecydowanie na korzyść tychże przedsiębiorstw. Mniejsze możliwości mają 

przedsiębiorstwa usługowe, dla których takie typowe modele nie występują, można jedynie 

planować zużycie dostawy, a zapasy są tworzone w celu minimalizowania ryzyka braku  

i konsekwencji z tym związanych.  

7. Planowanie wydajności. Ogniwa wytwórczego łańcucha dostaw mogą posłużyć się 

modelami optymalizacyjnymi, w których łańcuchy usługowe muszą reagować na 

niespodziewane sytuacje takie jak chociażby opóźnienia.  

O ile łańcuchy dostaw przemysłowe są do siebie podobne w strukturze i nie zależy ona od 

produktu, na którym opiera się ich funkcjonowanie, , o tyle łańcuchy dostaw przedsiębiorstw 
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usługowych zależą od rodzaju materiałów, dostawców, a w głównej mierze od rodzaju 

współpracy, według której realizowane są przedsięwzięcia (na przykład generalne 

wykonawstwo, podwykonawstwo). Sobotka (2010, s. 110‒111) charakteryzuje łańcuchy 

dostaw według kryterium struktury i pełnionych funkcji. Są one zbieżne, koncentrują się na 

konkretnym przedsięwzięciu budowlanym. Stanowią przeciwieństwo systemu 

przemysłowego, gdzie produkty masowej produkcji trafiają do wielu klientów.  Zwykle są one 

tymczasowe, mają za zadanie obsługiwać konkretne place budowy. Są to łańcuchy dostaw 

powstające na zasadzie make-to-order. Każde przedsięwzięcie wiąże się z nowym łańcuchem 

dostaw dla konkretnego produktu. Powtarzalność w tym przypadku jest niewielka, występuje 

bardzo rzadko.  

Wymienione wyżej cechy charakterystyczne dla łańcuchów dostaw wymuszają niejako 

sposób zarządzania nimi. Vrijhoef i Koskela (2000, s. 171) wyróżnili cztery główne obszary, na 

których powinno się koncentrować zarządzanie łańcuchem dostaw. Po pierwsze, jest to 

poprawa współpracy między działaniami na placu budowy a całym  łańcuchem dostaw. Należy 

skoncentrować się na przepływie materiałowym, aby zakłócenia w tej sferze nie powodowały 

opóźnień na placu budowy. Nieumiejętna koordynacja dostaw z aktualnymi pracami 

budowlanymi może powodować wzrost kosztów. Po drugie, usprawnienie łańcucha. Istotne 

jest jego analizowanie, szukanie optymalnych rozwiązań minimalizujących koszty, a na uwadze 

należy mieć każdy rodzaj kosztów ‒ transportu, utrzymywania zapasów czy kosztów dostaw.  

Wydajność łańcucha dostaw jest zmniejszana przez takie czynniki jak niepewność, a w celu 

jego usprawnienia działania są wymagane zarówno na jednym, jak i na drugim końcu. Po 

trzecie, przeniesienie części działań z placu budowy do łańcucha dostaw.  Można osiągnąć 

lepsze efekty, przenosząc czynności na wcześniejsze etapy, gdyż ograniczenia techniczne na 

placu budowy mogą powodować wzrost kosztów i wydłużenie całego procesu. Po czwarte, 

integracja zarzadzania produkcją na placu budowy i jednocześnie łańcuchem. Plac budowy 

staje się jego ogniwem. 

Przedsiębiorstwa deweloperskie, jako ogniwa łańcucha dostaw, swoje działania  

w poszczególnych przedsięwzięciach budowlanych także mogą rozpatrywać z punktu widzenia 

zadań logistyki. Zadania, które podmioty muszą zrealizować, można podzielić ze względu na 

poszczególne etapy powstawania, począwszy od projektu aż do zakończenia inwestycji. Tabela 

2 przedstawia podział inwestycji ze względu na działania logistyczne podejmowane  

w poszczególnych fazach. Jak widać, znaczna część decyzji logistycznych jest podejmowana już 
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na etapie planowania. Co więcej, złe oszacowanie w tej fazie może się przyczynić do zakłóceń 

w kolejnych etapach. Wydawać by się mogło, iż w przedsięwzięciu budowlanym przepływ 

fizyczny występuje z zewnątrz na miejsce prowadzonych prac. Należy jednak pamiętać, że 

gospodarka odpadami odbywa się w przeciwnym kierunku. Aczkolwiek najistotniejsze jest, 

aby logistyka była prowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, rachunkiem 

ekonomicznym i przy możliwie niskich szkodach dla środowiska naturalnego. Konieczne jest 

ograniczanie negatywnego wpływu na otoczenie, jak utrudnienia komunikacyjne czy hałas 

(Sobotka, 2010, s. 115). Kluczem do efektywnego zarządzania procesami jest wspomniany 

etap planowania. Solidny i kompletny plan budowy powinien uwzględniać połączenie 

wszystkich ogniw biorących udział w inwestycji, począwszy od projektantów, architektów, 

przez wykonawców, dostawców materiałów, po instytucje finansowe, organy samorządowe 

wydające niezbędne pozwolenia. W praktyce trudno jednak o idealnie skoordynowany plan 

działania, a funkcjonowanie obarczone jest różnego rodzaju ryzykiem. Przedsiębiorstwa 

muszą uczyć się elastyczności i szybkiego reagowania na kryzysowe sytuacje.  

 

Tabela 2. Zadania logistyki w poszczególnych etapach inwestycji 
Etap inwestycji Zadania logistyczne 

Projektowanie 

– analiza przedsięwzięcia w kontekście logistycznym 

– ustalenie strategii 

– koncepcje alternatywnych rozwiązań dotyczących konstrukcji, materiałów 

– zapotrzebowanie materiałowe 

– przygotowanie wytycznych do dokumentacji przetargowej 

Planowanie 

– ustalenie harmonogramu budowy 

– zaprojektowanie koncepcji obsługi logistycznej robót budowlanych 

– plan zagospodarowanie i likwidacji miejsca budowy 

– plan zakupu, dzierżawy lub leasingu maszyn i urządzeń niezbędnych do           

wykonania prac 

– konkurs ofert dostawców 
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– modelowanie procesów logistycznych 

– oszacowanie i ocena wpływu prowadzonych działań na środowisko 

– ocena działań logistycznych od strony ekonomicznej 

– plan logistyki zwrotnej 

Realizacja 

– aktualizacja planu prac na budowie 

– aktualizacja harmonogramu dostaw 

– zarządzanie transportem na placu budowy 

– zarządzanie zapasami na budowie 

– wdrażanie systemów kontroli jakości 

– wdrażanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych 

– gospodarka odpadami 

– wdrażanie systemów IT usprawniających prowadzenie przedsięwzięcia 

– koordynacja wszystkich prowadzonych działań  

– inne, wyżej niesklasyfikowane 

Oddanie do 

użytku 

– likwidacja planu budowy 

– gospodarka odpadami 

– zarządzanie przepływem informacji 

Źródło: ( Sobotka, 2010). 

1.2.2. Zaopatrzenie 

W podrozdziale 1.2.1. przedsiębiorstwa budowlane zostały podzielone ze względu na 

charakter łańcucha dostaw, w którym funkcjonują. Logistykę w tej branży można podzielić 

także ze względu na sferę działalności. Wyróżnia się logistykę zaopatrzenia, produkcji  

i dystrybucji (Pfohl, 2001). W procesie budowlanym, z punktu widzenia procesów 

logistycznych, niezwykle istotne jest zaopatrzenie. Podstawową funkcją jest planowanie 

zapotrzebowania materiałowego, aby działalność mogła odbywać się bez zakłóceń. Etap 

zaopatrywania w materiały budowlane obejmuje takie elementy, jak: 
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1. Oszacowanie zapotrzebowania na podstawie harmonogramu prac. 

2. Wybór dostawcy i wysyłka zamówienia. 

3. Koordynacja dostawy: termin i miejsce dostarczenia towaru.  

4. Kontrola jakościowa i ilościowa dostawy.  

Zarządzanie zapotrzebowaniem materiałowym jest kluczowym elementem branży 

budowlanej. Literatura i raporty pokazują, że zbyt często w projektach budowlanych 

występują opóźnienia, przekroczenia budżetu i reklamacje (Caldas, Menches, Reyes, Navarro 

i Vargas, 2015, s. 2). Prawidłowo wdrożony harmonogram zarządzania materiałami może 

zapewnić terminowy przepływ fizyczny, zarówno komponentów do budowy, jak  

i wymaganego sprzętu na miejsce pracy, a tym samym pozwoli na efektywniejsze 

zaplanowanie pracy, zwiększenie wydajności i niższe koszty całego przedsięwzięcia. Według 

Kini (1999, s. 30) zarządzanie materiałowe „jest niezbędną częścią zarządzania projektami, 

którą można zintegrować z inżynierią, aby zapewnić produkt końcowy, który spełnia 

wymagania klienta i jest opłacalny”. 

Przedsiębiorstwa, które kładą duży nacisk na koordynowanie zapotrzebowania, mogą 

osiągnąć znacznie lepsze efekty pracy. To proces nieustannie rosnących zadań, gdyż zarówno 

w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym czy politycznym, jak i w zmianach 

światopoglądowych u potencjalnych klientów ważne jest, aby aktualizować logistykę 

zapotrzebowania materiałowego. Budownictwo znacznie się różni od przemysłu 

wytwórczego. Każda inwestycja budowlana wymaga indywidualnego podejścia, opracowania 

jedynego w swoim rodzaju projektu, który opiera się na współpracy kilkudziesięciu, jeśli nie 

kilkuset podmiotów (Yeo i Ning, 2002). Projekt budowlany to złożona transakcja obejmująca 

produkty, usługi i prace budowlane zaprojektowane specjalnie w celu ukończenia określonego 

aktywa dla klienta w określonym czasie (Cova i Hoskins, 1997). Działania są w tym przypadku 

pojmowane jako krótkotrwałe, gdyż grupa zaangażowanych ludzi pracuje nad jednym 

projektem, by później przejść do kolejnego projektu, niekoniecznie w tym samym składzie. 

Stąd właśnie założenie o krótkoterminowości w przedsięwzięciach budowlanych.  

Yeo i Ning (2002) zaprezentowali inne cechy projektów budowlanych. Wszystkie 

zapoczątkowane działania są współzależne, a poszczególne etapy nakładają się na siebie 

czasowo, co daje efekt rozdrobnienia i, jak już wcześniej wspomniano, obejmuje wiele 

podmiotów. Struktura organizacyjna jest bardzo złożona, a dodatkowo niestabilne środowisko 

powoduje wiele niepewności, czego wynikiem są częste zmiany, nierzadko skutkujące 
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niedostatkiem informacji. Jak potwierdzają badania empiryczne, dla przedsiębiorstw 

budowlanych istotna jest współpraca z wieloma podmiotami, do których zaliczają się głównie 

dostawcy. Co ciekawe ‒ większe znaczenie ma współpraca z pośrednikami niż producentami 

materiałów budowlanych. Jak pokazały badania (Sobotka, 1997, s. 33), mniejsze zakupy 

bezpośrednie wynikają z tego, że producenci chętniej zamawiają dostawy u pośredników, już 

z transportem na miejsce budowy. Drugim aspektem szerszej współpracy z pośrednikami jest 

to, że bardzo często producenci skupiają się na wytwórstwie, nie prowadząc sprzedaży 

bezpośredniej.  

Wspomniani wcześniej autorzy, Vrijhoef i Koskela (2000), wyciągnęli wnioski, które 

pozwalają scharakteryzować łańcuch dostaw w budownictwie. Pierwszy z nich mówi o tym, że 

wiele wytwarzanych produktów przechodzi przez fabrykę, a następnie jest dystrybuowanych 

na dużą skalę, do wielu klientów, natomiast łańcuch dostaw w omawianej branży kończy się 

na placu budowy. Należy zauważyć, że ze względu na charakter projektów budowlanych 

łańcuch dostaw w budownictwie jest z natury niestabilny i rozdrobniony, o czym już też 

wspomniano. Poza tym, ponieważ każdy projekt jest indywidualny, opiera się na modelu „na 

zamówienie”, gdzie przy każdym kolejnym projekcie tworzony jest nowy, indywidualny 

produkt (obiekt budowlany). 

Podsumowując, można stwierdzić, iż faza logistyki zapotrzebowanie istotnie wpływa na 

powodzenie inwestycji i ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu kosztów, czasu i ryzyka. 

Zarządzanie zapotrzebowaniem materiałowym jest ściśle związane z innymi procesami 

logistycznymi, takimi jak transport czy magazynowanie, które zostaną przedstawione w dalszej 

części rozdziału.   

1.2.3. Produkcja 

Jedną z odrębnych kategorii produkcji jest sytuacja, gdy wytwarzany produkt w wersji 

finalnej jest zbyt duży, aby mógł być przemieszczany pomiędzy kolejnymi stanowiskami 

roboczymi, więc te właśnie stanowiska robocze lub siła robocza muszą przemieszczać się do 

produktu. Właśnie do tej kategorii zaliczane jest budownictwo (Ballard i Howell, 1998, s. 3‒4). 

Niemniej jednak jest to niezwykle istotny etap w procesie budowlanym. Każdy proces 

produkcyjny dotyczy przekształcania nakładów w produkty końcowe przy użyciu posiadanych 

zasobów.  
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W tradycyjnym toku produkcji zarówno standaryzacja komponentów, półfabrykatów, jak  

i samego procesu jest sposobem na sukcesywne obniżanie kosztów wytworzenia, skrócenia 

czasu dostawy, szybszego reagowania na zmiany otoczenia. Wszystko to ma na celu dotarcie 

do większej grupy klientów, maksymalizacji zadowolenia klienta czy zwiększenia 

różnorodności produktów. Szczególną zależność między projektowaniem a produkcją  

w budownictwie dostrzegł także Winch (1998), który z instytucjonalnego punktu widzenia 

sklasyfikował głównego wykonawcę i głównego projektanta jako pełniącego funkcję 

integratora systemu. Może się wydawać, że z uwagi na specyficzny proces produkcyjny 

łańcuch dostaw przedsiębiorstwa budowlanego jest często mniej stabilny, bardziej ruchomy  

i nietrwały w porównaniu z innymi branżami. 

Można uogólnić, że budownictwo jest produkcją na miejscu, a ostateczny proces zawsze 

będzie wykonywany na miejscu, jednakże zakres czynności będzie różny w zależności od etapu 

budowy, jak również projektu inwestycji. Kluczem do maksymalizacji wydajności procesów 

budowlanych na etapie produkcji jest planowanie i kontrolowanie.  

1.2.4. Magazynowanie 

Nieodłącznym elementem przepływu towarów na budowę jest magazynowanie. Sposobów 

dostarczania materiałów może być kilka, a zależy to między innymi od wielkości 

przedsiębiorstwa realizującego projekt, specyfikacji wykorzystanych materiałów, czasu 

dostawy, wielkości dostawy, warunków na miejscu budowy, zabezpieczenia wyrobów przed 

czynnikami zewnętrznymi, kradzieżą. Wyroby mogą zostać dostarczone na plac budowy, gdzie 

są magazynowane w specjalnie utworzonych w tym celu miejscach składowych. Natomiast 

jeśli przy procesie budowlanym współpracują pomocnicze przedsiębiorstwa, to także one 

mogą pośredniczyć w składowaniu na terenie swojej siedziby. Do magazynowania na placach 

budowy wykorzystywane są również magazyny pośrednie. Na takie rozwiązanie zwykle 

decydują się większe przedsiębiorstwa, prowadzące kilka inwestycji jednocześnie, co pozwala 

na kumulowanie towaru i rozdzielanie według zapotrzebowania między inwestycjami. Sposób 

ten stosowany jest podczas działań prowadzonych w gęstej zabudowie (na przykład miejskiej), 

gdzie nie ma dostatecznej ilości miejsca na wydzielenie dodatkowego placu składowania. 

Wyroby mogą być także składowane u dostawców, przy zakupie jednorazowym całej partii 

zapotrzebowania materiałowego (Sobotka, 2010, s. 73). Z kolei najbardziej korzystne,  

z ekonomicznego punktu widzenia, wydaje się dostarczanie towarów bezpośrednio na plac 
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budowy i wykorzystywane na bieżąco, w toku produkcji. Pozwala to na ograniczenie czasu 

ewentualnych przeładunków, kosztów magazynowania i transportu. 

Zapasy można skategoryzować ze względu na sposób ich przeznaczenia. Są niezwykle 

istotne z punktu widzenia inwestora, ponieważ mogą wypełniać luki w przepływie towaru, 

powstałe na skutek opóźnienia dostawy czy niekompletnych zamówień. Zapasy tworzy się 

celem uniknięcia wzrostu cen, w obawie przed wahaniami sezonowymi, na które 

budownictwo jest narażone. Z jednej strony można chronić się przed nieprzewidzianymi 

sytuacjami, czynnikami losowymi, z drugiej strony dzięki korzyściom skali można zmniejszyć 

koszt transportu. W związku z tym, że koszty utrzymania zapasów są wysokie, należy 

optymalizować ich wielkość, aby poziom nie był ani za duży, ani za mały. Sobotka (2010) 

szacuje, że jest to około 30-40% wszystkich kosztów logistycznych.  

1.2.5. Transport 

Równie istotny w budownictwie jest transport, a chociaż jest to proces pomocniczy, to bez 

niego proces budowlany nie mógłby się odbywać. Transport stanowi jedną z ważniejszych 

gałęzi gospodarki, o czym świadczy jego udział w tworzeniu produktu globalnego i podobnie 

jak na przykład przemysł wlicza się go do sfery produkcji. System transportowy tworzony jest 

przez połączenie wszystkich gałęzi transportu, regulowanego przez politykę transportową 

państwa lub określonej grupy państw, na przykład Unię Europejską (Neider, 2015). 

Budownictwo charakteryzuje się szeroką gamą materiałów, o różnym stopniu trwałości  

i podatności na uszkodzenia. Stąd też bierze się zróżnicowanie w środkach transportu 

wykorzystywanych w branży.  

Jako przykład technologii przewozu można podać  kruszywa budowlane, które mając dużą 

podatność transportową, muszą być transportowane przy wykorzystaniu technologii 

specjalizowanej (Mindur, 2014). Kruszywo jest ładowane w wyniku bezpośredniego nasypu. 

W technologii specjalizowanej, więc także przy kruszywach budowlanych, wykorzystuje się 

różnego rodzaju kontenery, przenośniki taśmowe, suwnice, koparko-ładowarki i inne maszyny 

służące do załadunku. Proces przewozu zwykle odbywa się za pomocą taboru 

samowyładowczego, jednak przy większych odległościach przyjęło się również stosowanie 

taboru wysokotonażowego. Po przetransportowaniu następuje proces wyładowania, co 

odbywa się przez przechylenie skrzyni pojazdu (w przypadku pojazdu samowyładowczego). 

Jednak jeśli towar był przewożony pojazdem skrzyniowym, wyładunek odbywa się ręcznie. 
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Powszechnie stosowany jest transport drogowy, gdyż to najbardziej elastyczny, stosunkowo 

tani, a przede wszystkim dostępny środek transportu (Mendyk, 2009). W przypadku 

użytkowania transportu kolejowego wymagana jest rampa kolejowa. Przy dużych ilościach 

towaru z pewnością będzie tańszy niż transport drogowy, jednak tutaj także trzeba towar 

dowieźć do miejsca załadunku i z miejsca rozładunku (Kostecka, 2011). Ogromny nacisk kładzie 

się na transport intermodalny, aby odciążyć transport drogowy i rozłożyć go na inne gałęzie 

(Pierzak i Zięba, 2011). 

Drugim przykładem ładunku przewożonego według wymienionych technologii 

transportowych jest cegła. Do jej transportu używa się technologii zunifikowanej –  

w przypadku gdy występuje w jednostce ładunkowej, natomiast do cegieł luzem wykorzystuje 

się technologie uniwersalne. Jednostką ładunkową przeważnie jest paleta euro o wymiarach 

1200 x 800 mm, towar na niej nie jest owijany taśmą. Inną jednostką ładunkową cegieł są 

pakiety (Cieśla, Hat-Garncarz, Opasiak i Nowakowski, 2017).  

Szkło budowlane stanowi przykład ładunku o niskiej naturalnej podatności transportowej. 

Niezbędne do jego przewozu są metalowe stojaki o kołowym układzie jezdnym. Aby towar nie 

został uszkodzony w trakcie transportu, konieczne jest zabezpieczenie go belkami 

stabilizującymi. Transport szkła w taflach odbywa się za pomocą technologii uniwersalnej, 

wykorzystywanymi pojazdami są samochody odkryte lub węglarki, przez co wykonalne jest 

załadowanie oraz rozładowanie towaru w sposób mechaniczny przy użyciu żurawi 

jezdniowych (Mindur, 2014).  

W transporcie  stosuje się różnorodne technologie przewozu, co wynika ze zróżnicowania 

przewożonych ładunków, ich cech fizycznych oraz podatności na transport. Nie można 

pominąć znaczenia, jakie posiadają procesy ładunkowe. Proces ładunkowy to szereg działań 

występujących zarówno w fazie załadunku, jak i rozładunku. Może być wykonywany przy 

użyciu maszyn ładunkowych w sposób całkowity, co oznacza, że procesy sterowane są 

elektronicznie. Niemniej jednak zadania te mogą być także realizowane dzięki pracy ręcznej. 

Operacje ładunkowe odbywają się w punktach do tego celu przeznaczonych, tj.  na drogach, 

placach, w magazynach, na zapleczach i w punktach ładunkowych. Najpopularniejszymi 

obiektami służącymi do robót ładunkowych są wcześniej wspominane place składowe, 

przeładownie publiczne oraz magazyny. Szczególnymi rodzajami miejsc przeładunkowych są 

terminale, które łączą ze sobą kilka gałęzi transportu, a także są w stanie obsłużyć szeroką 

gamę ładunków o odmiennej podatności ładunkowej (Gajewska i Szkoda, 2015).  Zazębianie 
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się procesów pomocniczych, takich jak magazynowanie i transport w budownictwie, dowodzi, 

jak wiele działań jest od siebie zależnych, jak istotne są decyzje podejmowane w tych sferach, 

a niepowodzenie w jednym aspekcie może powodować efekt domina w całym łańcuchu 

dostaw. 

W odniesieniu do transportu w budownictwie warto zaprezentować wcześniejsze badania 

autorki w tym obszarze. Celem badań było między innymi zidentyfikowanie różnic kryteriów 

wyboru między usługobiorcą a usługodawcą przewozów transportowych branży budowlanej 

(Ziętek, 2018). Zdecydowano się na wybór średnich i dużych przedsiębiorstw. Do 

przeprowadzenia badania niezbędne było przygotowanie dwóch kwestionariuszy 

ankietowych. Jeden z nich był przeznaczony dla strony podażowej, w tym przypadku dla 

przedsiębiorstw z branży budowlanej, które są odpowiedzialne za sprzedaż materiałów 

budowlanych firmom stanowiącym stronę popytową w badaniu i zajmującym się 

świadczeniem usług budowlanych. Stroną podażową w badaniu były więc hurtownie i składy 

budowlane. Firmy ze strony podażowej za najważniejsze elementy racjonalności w usługach 

transportowych uważały czas dostawy, zysk z dostawy oraz jakość dostawy i jej terminowość. 

Po stronie popytowej najistotniejsze elementy dotyczące racjonalności w usługach 

transportowych to: terminowość dostawy, koszt dostawy, jakość dostawy oraz czas dostawy. 

Obie strony zgodnie stwierdziły, że racjonalna usługa transportowa według obu stron powinna 

prowadzić do usługi wykonywanej bez ubytków i strat. 

1.2.6. Logistyczna obsługa klienta 

We współczesnych warunkach biznesowych ogromne znaczenie mają działania 

logistyczne. Odpowiednia obsługa poszczególnego klienta wpływa na ogólną ich liczbę, 

przyciąga, wpływa na lojalność, co pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. 

Obsługa klienta jest jednym z kluczowych aspektów oferty. W maksymalizacji zadowolenia 

klienta może pomóc reguła 7W (Beier i Rutkowski, 2003; Coyle i in., 2010; Pac i Miler,  2014), 

która oznacza: 

• właściwy produkt, 

• właściwą ilość, 

• właściwy stan, 

• właściwe miejsce, 

• właściwy czas, 
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• właściwego klienta, 

• właściwą cenę. 

Nie ma jednej, powszechnie uznanej definicji logistycznej obsługi klienta. Po 

przeanalizowaniu literatury można uznać, iż jest to szeroki termin, rozumiany 

wieloaspektowo. Aby w pełni sprostać wymaganiom klientów, dostawca musi jednocześnie 

kontrolować wiele elementów. Tabela 3 przedstawia wybrane definicje logistycznej obsługi 

klienta. Właśnie w odniesieniu do transportu nie sposób nie zgodzić się z podziałem, który 

stworzył Coyle ze współpracownikami (2010). Autor podał definicję, zgodnie z którą obsługę 

logistyczną można rozpatrywać według czterech kryteriów: czasu, niezawodności, 

komunikacji, wygody. 

 

Tabela 3. Wybrane definicje logistycznej obsługi klienta 

Autor Definicja obsługi logistycznej klienta 

K. Rutkowski zdolność systemu logistycznego do zaspokajania potrzeb 

klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji  

i wygody 

D. Kempny umiejętność zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, 

szczególnie w odniesieniu do czasu i miejsca zamawianych 

dostaw, przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich 

dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, 

magazynowania, zarządzania zapasami, informacją  

i opakowaniami  

J. J. Coyle,  

E. J. Bardi,  

C. J. Langley Jr. 

proces tworzenia przewagi konkurencyjnej i dodatkowych 

korzyści przez łańcuchy dostaw w celu maksymalizacji wartości 

całkowitej dla klienta finalnego 

S. Krawczyk zbiór zadań, w których z różnym stopniem zaangażowania 

uczestniczą zarówno dostawca, jak i odbiorca  

K. Ficoń  zbiór aktywności związanych z przygotowaniem do przyjęcia  

i realizacji zamówienia, kontaktowaniem się z odbiorcą i obsługą 

informacyjną, jak również dostawą towaru do odbiorcy finalnego  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Coyle i in., 2010; Fechner, 2007; Fertsch, 2006 Ficoń 2001; Kempny, 

2001; Krawczyk, 2001; Londe i Zinszer, 1976; Rutkowski, 2005). 

 

W ostatnich latach nastąpiła duża zmiana na rynku, który zmienił się z rynku producenta  

w rynek nabywcy. Jest to spowodowane postępującą globalizacją, która pozwala na swobodny 

przepływ towarów, kapitału, ludzi (Brzeziński, 2016). Jakie znaczenie ma zatem logistyczna 

obsługa klienta w takiej sytuacji? Rosnąca konkurencja wymusza na podmiotach 

gospodarczych dbałość o niego, gdyż przy dwóch podobnych produktach wytwarzanych przez 

inne jednostki to właśnie obsługa klienta jest czynnikiem, który może owe produkty 

różnicować. Z punktu widzenia logistycznej obsługi klienta przy dużym zainteresowaniu ze 

strony nabywców istotne dla sprzedających jest, aby maksymalizować zadowolenie klienta, 

być elastycznym i słuchać zapotrzebowania rynku. Czasy prosperity są z pewnością szansą do 

wyrobienia renomy, która zaprocentuje w czasie pogorszenia koniunktury. Jak wynika  

z definicji przedstawionych w tabeli 3, logistyczna obsługa klienta to głównie maksymalizacja 

zadowolenia nabywcy, działania, które są realizowane zgodnie z umowami. Przedsiębiorstwa 

deweloperskie muszą wziąć te czynniki pod uwagę już w momencie podjęcia decyzji o realizacji 

inwestycji, na długo zanim dojdzie do bezpośredniego kontaktu z klientem. Jednym  

z kluczowych, a w niektórych przypadkach i decyzyjnym, kryteriów wyboru zakupu 

nieruchomości – czy to prywatnej, czy komercyjnej – jest miejsce. Klient, zanim podejmie 

rozmowy ze sprzedającym, oceni, czy dana lokalizacja maksymalizuje jego zadowolenie  

i decyduje o zakupie.  Z drugiej strony firmy deweloperskie także są klientami, a w związku ze 

specyfiką łańcucha dostaw i produktem, który powstaje w procesie budowlanym, także ich 

dostawcy stoją przed wyborem strategii logistycznej obsługi klienta, która przy notowanym 

B. J. Londe,  

P. H. Zinszer  

punktualne dostawy produktów, zgodne z zamówieniami 

klientów, w tym terminowe dostarczanie dokumentów 

sprzedaży 

I. Fechner zapewnienie użyteczności miejsca i czasu w procesie 

przemieszczania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym 

M. Fertsch  
 

zespół działań realizowanych od momentu złożenia zamówienia 

do momentu dostarczenia towarów, których celem jest 

zaspokojenie wymagań klienta w dłuższym okresie 
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dużym popycie pozwoli na maksymalizację zysków. Podsumowując, aby skutecznie podnosić 

zadowolenie klienta i móc szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynku, ważne 

jest, aby wszystkie procesy logistyczne działały sprawnie i efektywnie. Nie można 

jednoznacznie stwierdzić, jakie czynniki będą najistotniejsze z punktu widzenia firmy 

deweloperskiej jako klienta, a jakie finalnego nabywcy mieszkania. Na każdym etapie łańcucha 

dostaw będą one różne, dodatkowo będą zdywersyfikowane między podmiotami na tym 

samym szczeblu. Wymusza to w pewien sposób na menedżerach wyższego szczebla 

poszukiwania rozwiązań, które w dłuższym okresie wpłyną na sukces przedsiębiorstwa. 

Oprócz kosztów, jakości i urozmaicania oferty produktowej coraz większego znaczenia nabiera 

właśnie logistyczna obsługa klienta. W celu maksymalizacji zadowolenia klienta należy 

zrozumieć jego wymagania  i na tej podstawie dobrać odpowiednią strategię, narzędzia  

i techniki pomiaru zadowolenia.   

1.2.7. Logistyka zwrotna 

Ostatnim etapem procesu budowlanego, a jednocześnie zagadnieniem w ostatnim czasie 

cieszącym się dużym zainteresowaniem jest logistyka zwrotna, choć same działania w tym 

kierunku istnieją już od dawna ‒ bardziej znane pod nazwą recyklingu. Rozwój zarządzania 

odpadami nasilił się poprzez rosnącą świadomość społeczeństwa, co więcej ‒ poprzez 

restrykcje prawne, które w wielu dziedzinach się zaostrzają. Natomiast, jak uważa Szołtysek 

(2009), rozkwit logistyki zwrotnej nabrał tempa dzięki środowisku politycznemu i społecznemu 

związanemu ze zrównoważonym rozwojem.  

Logistykę zwrotną można zdefiniować między innymi jako ogół procesów zarządzania 

przepływami odpadów i informacji, od miejsc, w których powstały, do miejsc ich przeznaczenia 

lub trwałego unieszkodliwienia i przechowywania, w sposób taki, aby były one efektywne 

ekonomicznie i minimalizowały wpływ tychże odpadów na środowisko naturalne (Szołtysek, 

2005). Inny autor stwierdza, że jest to proces planowania, wdrażania i kontrolowania 

wydajnego, opłacalnego przepływu surowców, zapasów w toku, produktów gotowych  

i powiązanych informacji od punktu konsumpcji do miejsca pochodzenia, w celu odzyskania 

wartości lub właściwego usuwania (Stock, 1998). Studia przypadków dotyczące zadań logistyki 

zwrotnej zostały przedstawione między innymi na podstawie przemysłu motoryzacyjnego 

(Schultmann, Zumkeller i Rentz, 2006), jak też w branży urządzeń elektrycznych  
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i elektronicznych (Walther i Spengler, 2005), co dowodzi, że jest to ważny aspekt logistyki, 

który należy rozpatrywać w praktyce. 

Motywacja przedsiębiorstw deweloperskich do szerzenia idei logistyki zwrotnej jest 

najprawdopodobniej taka jak w innych branżach: chęć osiągnięcia zysku i redukcji kosztów 

przez selektywny demontaż, rozbiórkę i segregację odpadów. Można spodziewać się także 

korzyści z odsprzedaży lub odzysku co cenniejszych komponentów i materiałów, na przykład 

zdemontowanych okien z aluminiowymi ramami, stalowych prętów, drewna lub cegieł. 

Przedsiębiorstwa budowlane odczuwają również nacisk związany z uwarunkowaniami 

prawnymi, które wyznaczają kierunek rozwoju logistyki zwrotnej. Ustawodawstwo obejmuje 

przepisy mówiące o tym, jak postępować z odpadami. Ostatnie, nie mniej istotne, kwestie 

środowiskowe stanowią duże wyzwanie, wywierają ogromną presję w obecnych czasach, 

kiedy to zwiększa się znaczenie zasad zrównoważonego budownictwa, to znaczy 

minimalizowanie odpadów i ponowne wykorzystanie ich w celu wspierania ochrony 

surowców. „Zielony wizerunek” uzyskany dzięki przyjaznym dla środowiska operacjom może 

pomóc zdobyć zaufanie i przychylność społeczeństwa (Schultmann i Sunke, 2007, s. 461). 

Racjonalne sterowanie przepływem materiałów jest jednym z kluczowych procesów 

zwiększających ich efektywność. Sterowanie zapotrzebowaniem materiałowym jest istotne 

nie tylko z punktu widzenia samego procesu budowlanego, lecz także z punktu widzenia 

innych procesów towarzyszących, takich jak transport, magazynowanie czy logistyka zwrotna. 

Organizacja pracy na poszczególnych etapach z pewnością usprawni szereg działań, jednak 

należy spojrzeć na cały łańcuch dostaw, zwłaszcza w tak specyficznym łańcuchu, jakim jest 

budownictwo. Cały sektor – nie tylko przedsiębiorstwa deweloperskie ‒ jest obciążony 

sezonowością, zmiennością i kapitałochłonnością, dodatkowo w praktyce przedsiębiorstwa 

często realizują swoje zadania w sposób dynamiczny, a decyzje podejmowane są w warunkach 

zdarzeń losowych, zakłóceń. Stąd też bardzo duże znaczenie ma koordynacja łańcucha dostaw, 

co jest zadaniem niezwykle czasochłonnym i wieloetapowym, nierzadko obarczonym 

ryzykiem. Dlatego w kolejnym podrozdziałach zostanie omówione ryzyko w działalności 

gospodarczej oraz ryzyko w budownictwie. 
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ROZDZIAŁ 2. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

2.1. Ryzyko w przedsiębiorstwie 
 

Ryzyko jest zjawiskiem towarzyszącym niemalże każdemu przedsięwzięciu gospodarczemu, 

nieodłącznym elementem procesu decyzyjnego. Prowadzenie działalności obarczone jest 

wystąpieniem zdarzeń mogących zakłócić prawidłowy przebieg procesów, które wynikają  

z posiadania niekompletnych informacji. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, 

zidentyfikowanie obszarów wzmożonego występowania ryzyka ma kluczowe znaczenie dla 

obrania odpowiedniej strategii przedsiębiorstwa. Co ważne, ryzyko i niepewność to nie są 

pojęcia tożsame, ale współistniejące. Willett (1951, s. 6) zdefiniował różnicę między ryzykiem 

a niepewnością: „Ryzyko jest zobiektywizowaną niepewnością wystąpienia niepożądanego 

zdarzenia. Ryzyko zmienia się wraz z niepewnością, nie zaś ze stopniem 

prawdopodobieństwa”. Definicja niepewności mówi, że „jest to powątpiewanie w zdolność do 

przewidywania skutków obecnych działań” (Janasz, 2009, s. 88). W literaturze można odnaleźć 

również odniesienia do zagrożenia. Według niektórych autorów kryterium odróżniającym 

zagrożenie od ryzyka jest stopień prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Pierwsze z nich 

charakteryzuje się niskim stopniem prawdopodobieństwa, niesie ze sobą negatywne 

konsekwencje i może wystąpić problem z oszacowaniem prawdopodobieństwa. Ryzyko 

posiada znacznie większy stopień prawdopodobieństwa, a ilość posiadanych informacji jest 

wystarczająca, aby móc przewidzieć konsekwencje i prawdopodobieństwo wystąpienia 

(Damodaran, 2009, s. 30).  Z kolei ryzyko definiowane jest jako czynniki, działania lub czynności 

powodujące szkodę na ciele, stratę materialną lub wywołujące inne straty (Kaczmarek, 2008, 

s. 52). To pojęcie zdefiniowali również Gardner i Mills (1988, s. 212)  jako odchylenie od 

zakładanego poziomu dochodu. Na tej podstawie, odnosząc się do stopnia wiedzy, proces 

decyzyjny można podzielić (Janasz, 2006, s. 187‒188) na: 

• decyzje podejmowane w warunkach pewności – podmiot posiada przekonanie, że nie 

wystąpią zakłócenia w realizacji działań, najczęściej dotyczy to rutynowych, 

powtarzalnych czynności; 

• decyzje podejmowane w warunkach ryzyka – istnieje zbiór możliwych rozwiązań,  

z których każdy ma określone prawdopodobieństwo wystąpienia; 



34 
 

• decyzje podejmowane w warunkach niepewności – również istnieje zbiór możliwych 

rozwiązań, jednak nie można określić prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

Samo zjawisko jest na tyle różnorodne, że nie ma jednej definicji, która spajałaby wszystkie 

płaszczyzny występowania ryzyka. Można je przedstawiać zarówno z punktu widzenia 

skutków, jakie ze sobą niesie, jak i nieosiągnięcia zamierzonego celu (Zachorowska, 2013,  

s. 10). 

Ryzyko może być klasyfikowane według różnych kryteriów, które je wywołują. Podstawowy 

podział wprowadził Kulp, dzieląc ryzyko na systematyczne i specyficzne (Janasz, 2009, s. 90). 

Pierwsze z wymienionych, nazywane również podstawowym, odnosi się do ogółu, tym samym 

nie może być kontrolowane przez jeden podmiot. Wynika z otoczenia politycznego  

i ekonomicznego, a jednostkami, które mogą na niego oddziaływać, są na przykład bank 

centralny czy władze państwa. Z kolei ryzyko specyficzne jest wynikiem przyszłych zdarzeń, 

dających się częściowo przewidzieć. Przyczyn należy szukać w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

konkurencyjności, strategii finansowej i operacyjnej.  

Z przedstawionego podziału niejako wynika kolejna klasyfikacja, gdyż z uwagi na o, że 

ryzyko powstaje w wyniku oddziaływania na przedsiębiorstwo czynników wewnętrznych  

i zewnętrznych, można podzielić je następująco (Ostrowska, 2002, s. 39; Wilimowska, 2001,  

s. 20–22): 

1)  czynniki makroekonomiczne, tak zwane czynniki dalsze przedsiębiorstwa, do których 

zalicza się między innymi procesy globalizacji, cykl koniunkturalny, sytuację gospodarczą kraju, 

politykę rządu, stosunki międzynarodowe;  

2) czynniki mikroekonomiczne, obejmujące otoczenie bliższe, sektor, w którym 

przedsiębiorstwo funkcjonuje. Czynnikami warunkującymi ryzyko są: popyt na produkty, cykl 

życia produktu, stopień intensywności konkurencji czy sytuacja gospodarcza sektora;  

3) czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa, takie jak pozycja w branży, potencjał rozwoju, 

umiejętności marketingowe, zarządzanie pracownikami.  

Wyżej wymieniony podział jest istotny w identyfikacji ryzyka i sposobach minimalizowania 

jego skutków. Na podmioty znacznie bardziej oddziałują czynniki makroekonomiczne, na które 

przedsiębiorstwa nie mają większego wpływu. Im bardziej ryzyko zależy od przedsiębiorstwa, 

tym jest ono mniejsze i da się je lepiej kontrolować, co może pozwolić na ograniczanie 

negatywnego wpływu.  
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Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem koniecznym w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, co istotne ‒ jest to długookresowe działanie, którym dany podmiot 

powinien nieustannie zarządzać (Jajuga, 2009, s. 26). Szukanie przyczyn, monitorowanie  

i kontrolowanie poziomu ryzyka, a także wdrażanie narzędzi reagowania są kluczowe, aby 

osiągnąć założone przez przedsiębiorstwo cele. Definicja mówi, że zarządzanie ryzykiem to 

proces podejmowania decyzji i realizowanie działań, które prowadzą do osiągnięcia poziomu 

ryzyka akceptowalnego przez przedsiębiorstwo (Jajuga, 2005, s. 15). Działania powinny 

prowadzić do ustalenia typu ryzyka, na które narażony jest podmiot, a w dalszej kolejności 

niezbędne jest monitorowanie i jego pomiar (Kaczmarek, 2008, s. 95). Zarządzanie ryzykiem 

w przedsiębiorstwie wymaga opracowania kolejnych etapów  procesu, które można 

uszeregować następująco (Kokot-Stępień, 2015, s. 537): 

1. Identyfikacja ryzyka. Na tym etapie najważniejszą kwestią jest odnalezienie źródła 

ryzyka i określenie jego typu. W dalszej kolejności należy je scharakteryzować, aby móc 

oszacować możliwe następstwa i podmioty objęte potencjalnym zagrożeniem.  

2.  Analiza ryzyka. Istnieje konieczność oszacowania, z jakim prawdopodobieństwem 

mogą wystąpić zdarzenia wywołujące ryzyko na poziomie wyższym niż akceptowalne. 

Następnie oceny wymagają konsekwencje zaistnienia takiej sytuacji.  

3.  Sformułowanie wariantów możliwych rozwiązań. Etap, jak sama nazwa wskazuje, 

obejmuje wyznaczenie możliwych sposobów rozwiązania sytuacji przy jednoczesnym 

oszacowaniu nakładów, jakie zostaną poniesione na wdrożenie koncepcji, wraz ze skutkami 

tych działań. 

4. Oszacowanie poziomu ryzyka. Po uprzednim określeniu rzeczywistego poziomu ryzyka 

przedsiębiorca ocenia czy jest gotów je podjąć. Musi także usystematyzować ewentualne 

działania, które stanowią zbiór wariantów zmniejszających ryzyko.  

5.  Sterowanie ryzykiem. Dobór właściwych metod i narzędzi jest niezbędny do 

skutecznego kierowania ryzykiem. Oczywiście każde przedsiębiorstwo wyznacza własne cele  

i priorytety, które mają istotny wpływ na decyzję o sposobie radzenia sobie z ryzykiem. Przy 

dostępności różnych wariantów należy wybrać najbardziej korzystny.  

6.  Kontrola, monitorowanie, ocena wybranych metod. Ostatni etap, nie mniej istotny, to 

nieustanne monitorowanie wcześniej rozpoznanego ryzyka, ale również innych, nowych, 

potencjalnie zagrażających sytuacji. Aby wprowadzone metody i narzędzia okazały się 

skuteczne, nieodzownym elementem jest ich pomiar. W sytuacji gdy wybrany wariant nie jest 
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efektywny, należy wprowadzić zmiany lub od początku przejść cały etap zarządzania ryzykiem. 

W przypadku dobrego doboru działań redukujących ryzyko pozostaje konsekwentnie 

realizować przedsięwzięcie, gdyż jak wcześniej wspomniano, zarządzanie ryzykiem  

w przedsiębiorstwie to proces długofalowy.  

Wdrożenie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem wymaga znalezienia dokładnego 

źródła jego pochodzenia, ponieważ na tej podstawie określa się typ oraz metody jego 

ograniczania. Aby wskazać potencjalne zagrożenie, przedsiębiorstwo musi być 

przeanalizowane w całości, każdy jego dział wraz z realizowanymi działaniami. W tym 

przypadku zarządzanie ma na celu rozpoznawanie działań będących źródłem ryzyka, 

stanowiącego barierę dla podmiotu gospodarczego w osiągnięciu celów (Korombel, 2007,  

s. 85). Źródła ryzyka zostały pogrupowane w siedem obszarów, w zależności od miejsca ich 

występowania (Kokot-Stępień, 2015, s. 539). Zostały one przedstawione w tabeli 4 wraz ze 

źródłami szczegółowymi. 

 

Tabela 4. Źródła ryzyka 

Obszar występowania ryzyka Źródło szczegółowe 

Czynniki zewnętrzne 

‒ spowolnienie gospodarki 

‒ rosnąca konkurencja 

‒ wahania cenowe na rynku surowców naturalnych 

‒ zmiany prawne  

‒ globalizacja 

‒ kataklizmy, niekorzystne warunki pogodowe 

Zarządzanie przedsiębiorstwem 

‒ brak postępu technologicznego 

‒ odpowiedzialność społeczna  

‒ utrata reputacji 

Czynniki finansowe 
‒ kapitał 

‒ brak płynności finansowej 



37 
 

‒ płynność finansowa kontrahentów 

‒ wahanie kursów walut i stóp procentowych 

Czynniki operacyjne 

‒ zawieszenie działalności 

‒ wpływ na środowisko naturalne 

‒ zakłócenia w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa 

‒ wycofanie produktu z rynku 

Czynniki sfery IT 
‒ awaria 

‒ utrata bazy danych 

Zasoby ludzkie 

‒ niedyspozycyjność pracowników 

‒ utrata wykwalifikowanej kadry 

‒ wypadki w pracy 

Bezpieczeństwo / przestępczość 

‒ kradzieże 

‒ marnotrawstwo, sprzeniewierzenie mienia 

‒ nielojalność i nieuczciwość pracowników 

‒ szpiegostwo gospodarcze 

Źródło: (Kokot-Stępień, 2015, s. 539). 
 
 

Faza identyfikacji jest jedną z najważniejszych w całym procesie zarządzania ryzykiem. 

Wiedza, którą posiada podmiot zarządzający, powinna odnosić się zarówno do otoczenia, jak 

i samej organizacji. Warunkiem koniecznym jest zaangażowanie w te działania pracowników 

każdego szczebla.  

Poniżej zostaną omówione rodzaje ryzyka, według podziału, który w swojej publikacji 

przedstawiła Konecka (2015, s. 15), a mianowicie ryzyko operacyjne, strategiczne, finansowe 

oraz w sferze compliance. 

Ryzyko operacyjne to wynik niedostatecznej kontroli wewnętrznej, ryzyko poniesienia strat 

w wyniku niewłaściwego lub błędnego funkcjonowania procesów, ludzi i systemów 

(z uwzględnieniem wirusów komputerowych), jak również wpływu czynników zewnętrznych 
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(Komitet Bazylejski 2011; Chong i Brown, 2001, s. 85). Pierwotnie ryzyko operacyjne miało 

odnosić się do sektora bankowego, jednak jest ono uogólniane i odnosi się do ryzyka 

ponoszonego w toku funkcjonowania organizacji, czyli każdego przedsiębiorstwa (Zawiła-

Niedźwiecki, 2013, s. 58). Zawiła-Niedźwiecki proponuje również swoją autorską, 

zmodyfikowaną definicję ryzyka operacyjnego i pisze, że jest to „ryzyko strat materialnych  

i reputacyjnych oraz odpowiedzialności prawnej, wynikających z niedostosowania lub 

zawodności procesów i niezbędnych dla nich zasobów (osobowych, materialnych, 

informacyjnych i finansowych), a powstających w wyniku zakłóceń będących następstwem 

oddziaływania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych” (Zawiła-Niedźwiecki, 2013, s. 62). 

Ryzyko operacyjne obejmuje również  problematykę procesów istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, do których można zaliczyć: awarie procesów 

produkcyjnych, opóźnienia dostaw, naruszenia bezpieczeństwa baz danych, kradzieży, 

problemy z kadrą pracowniczą, jakość wytwarzanych produktów. Czynniki wywoływane przez 

siłę wyższą także zaliczane są do tej kategorii (Rytel, 2010, s. 159). Jak wynika z literatury, jest 

to bardzo szeroki zakres, obejmujący zarówno sferę organizacyjną, jak i pracowniczą  

i techniczną. Ryzyko jest wieloaspektowe, a co za tym idzie, jest wiele źródeł pochodzenia, 

wiele wymiarów jego ograniczania.  

Kolejne ryzyko, strategiczne, to takie, do którego według Koneckiej (2015, s. 69) zalicza się 

takie aspekty, jak rynek, konkurencja, technologia, gospodarka, oczekiwania klientów, spory 

sądowe, własność intelektualna czy przejęcie i fuzje. Collins i Ruefli (1992, s. 1709) zdefiniowali 

ten rodzaj ryzyka jako prawdopodobieństwo utraty pozycji lidera w swojej branży. Potwierdza 

to zatem duży wpływ czynników zewnętrznych, utrudniający minimalizowanie ryzyka 

strategicznego. Inna definicja mówi, że ryzyko strategiczne to wszystkie aspekty dotyczące 

między innymi marki, ludzi, konkurentów czy technologii (Verbano i Venturini, 2013, s. 188). 

Można dostrzec zatem czynniki, które wpisują się w kategorię ryzyka operacyjnego. Oznacza 

to, że ryzyko strategiczne możemy rozumieć jako ograniczające osiągnięcie założonej strategii.  

Zależność pomiędzy ryzykiem operacyjnym a strategicznym pozostaje wciąż kwestią 

otwartą i nie do końca jasną. W literaturze można znaleźć opracowania, w których to ryzyko 

wystąpienia błędów operacyjnych jest częścią wdrażanej strategii, a tym samym stanowi ono 

część ryzyka strategicznego (Staniec i Klimczak, 2015, s. 37). Można również odnaleźć 

kompletnie odwrotne spojrzenie na ten problem, gdy na ryzyko operacyjne składa się strategia 

oraz błędy operacyjne (Crouchy, Galai i Mark, 2000, s. 478). Wymienione aspekty wskazują na 
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niespójność relacji pomiędzy omawianymi typami ryzyka, są one różnie postrzegane w świecie 

nauki. Stąd też istnieje konieczność rozróżnienia i uporządkowania czynników wywołujących 

ryzyko strategiczne i operacyjne. Takiego podziału dokonała  Radomska (2016, s. 406), która 

wyodrębniła poniższe kluczowe czynniki: 

• zakres czasowy – czynniki mające znaczenie długookresowe powodują występowanie 

ryzyka strategicznego, natomiast istotne z punktu widzenia realizacji bieżących działań 

wpływają na ryzyko operacyjne. Krótkoterminowa perspektywa to około 12 miesięcy, 

natomiast spojrzenie długookresowe pozwala wybiegać nawet na 5 lat w przyszłość; 

• skutki ryzyka – czynniki dzielą się na determinujące efektywność strategiczną  

i operacyjną, co przydziela je bezpośrednio do odpowiedniego typu ryzyka; 

• istotność – jeżeli czynniki mają znaczny wpływ na realizowaną strategię 

przedsiębiorstwa, to należą do kategorii ryzyka strategicznego, natomiast kiedy 

obejmują wyłącznie realizację zadań bieżących, to są kwalifikowane do czynników 

ryzyka operacyjnego. 

Preferencje dotyczące skłonności do ryzyka opisują gotowość podmiotów do 

podejmowania lub unikania ryzyka w różnych warunkach. Gotowość do podejmowania ryzyka 

finansowego różni się w zależności od cech poszczególnych podmiotów, od zasobów, jakie 

posiadają, gdyż ryzyko finansowe obejmuje kursy walut, stopy procentowe, płynność 

finansową, rentowność, kredyty oraz ponoszone koszty (Konecka, 2015, s. 69).  Tolerancja na 

ryzyko finansowe jest definiowana jako maksymalna niepewność, którą decydent jest skłonny 

zaakceptować w procesie podejmowania decyzji finansowej. Tolerancja tego typu obecna jest 

w prawie każdej sferze życia gospodarczego i społecznego. Proces oceny tolerancji ryzyka 

finansowego jest bardzo trudny ze względu na subiektywny charakter podejmowania ryzyka 

(Grable, 2000, s. 625). 

Komitet Bazylejski w toku prac dostrzegł nowy rodzaj ryzyka ‒ ryzyko braku dostosowania. 

Ma ono związek z koniecznością dostosowania struktur i sposobów działania do aktualnie 

obowiązujących wymagań. Funkcja dostosowawcza w bankach, czyli właśnie funkcja 

compliance, to odrębny rodzaj ryzyka opierający się na zarządzaniu ryzykiem braku 

dostosowania. Dotyczy możliwych konsekwencji regulacyjnych i prawnych, strat finansowych, 

a nawet utraty reputacji, które przedsiębiorstwo może ponieść jako wynik niedostosowania 

się do obowiązujących norm i przepisów (Zdanowicz, 2004). Ryzyko compliance jest ściśle 

związane z tak zwanym ładem korporacyjnym (Andrzejewski, 2012, s. 258). Podobnie jak 
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ryzyko operacyjne łączyło się z ryzykiem strategicznym, tak tutaj dostrzega się współzależności 

między ryzykiem compliance a finansowym. Jak wynika z definicji, ryzyko compliance wymaga 

umiejętności zarządzania ryzykiem prawnym, jednakże nierzadko konieczna jest znajomość 

zarządzania finansami. Podstawowym celem zarządzania funkcją compliance jest 

doprowadzenie do sytuacji, w której cała organizacja działa na zasadach prawa, niweluje 

zagrożenia nieetycznych praktyk w przedsiębiorstwach. Idealnym przykładem ryzyka 

compliance w rodzimym otoczeniu biznesowym jest brak dostosowania do aktualnych 

przepisów RODO, czyli tych z zakresu ochrony danych osobowych. Niedostosowanie do 

wymagań prawnych skutkuje karami finansowymi. 

Ostatnim z punktu widzenia badań prowadzonych w niniejszej dysertacji jest ryzyko 

środowiskowe. Na temat ryzyka środowiskowego powstały publikacje w ostatnich latach 

(Czop, 2012; Sobczyk, 2008; Nowak, Włodarczyk-Makuła i Mamzer, 2015), jednakże w żadnej 

z nich ten typ nie został  jasno zdefiniowany. Cechą wspólną jest odniesienie do negatywnego 

wpływu na środowisko poszczególnych czynników, determinowanych w zależności od 

omawianej branży. Analiza bibliometryczna ryzyka środowiskowego zostanie przedstawiona 

w kolejnym rozdziale, w związku z tym ten rodzaj ryzyka zostaje celowo pominięty. 

Ryzyko dotyka przedsiębiorstw funkcjonujących w każdej branży, uzależnione jest od wielu 

czynników, dlatego nie inaczej jest w budownictwie. Wymagania jakościowe, ale i estetyczne, 

które spoczywają na inżynierach tworzących obiekty użytkowe, są coraz większe i rosną wraz 

z rozwojem technologicznym. Zatem konieczne jest przedstawienie ryzyka również w branży 

budowlanej. 

 

2.2. Ryzyko w budownictwie 

 

W literaturze budownictwo również jest uważane za branżę o wysokim poziomie ryzyka 

(Nasruddinaa i Mustapha, 2019, s. 2; Szafranko, 2014, s. 1502‒1503). Wynika to z faktu, że 

niemal każdy projekt wiąże się z ogromnym ryzykiem (Dutta, 2014). W tym samym 

opracowaniu Dutta przeprowadził badania na temat zarządzania ryzykiem w branży 

budowlanej. Głównym celem badania było zdefiniowanie kluczowych czynników ryzyka  

i zidentyfikowanie tych czynników w budownictwie. Przeprowadzono analizę czynników 

ryzyka, aby zmierzyć ich wpływ na projekty inwestycji. Zarządzanie ryzykiem należy uznać za 

jedno z podstawowych narzędzi oceny projektu. Z badania wynika, że zarządzanie ryzykiem 
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nie jest praktykowane we wszystkich firmach, a tam gdzie już wprowadzono ten proces, nie 

jest on przeprowadzany systematycznie. Co więcej ‒ w przypadku wystąpienia ryzyka nie 

stosuje się natychmiastowych środków łagodzących 

Problem ryzyka w budownictwie jest znany i był już wielokrotnie omawiany. Jak wcześniej 

wspomniano, dotychczasowe badania wykazały, że branża budowlana jest jedną z najbardziej 

ryzykownych branż, a to świadczy o tym, że warto się na tym skupić. Zavadskas, Turskis  

i Tamosaitiene (2010) twierdzą, że obiekty budowlane są unikatowe i budowane tylko raz,  

w związku z tym cykl życia obfituje w różne rodzaje ryzyka w zależności od etapu – 

powstawania lub użytkowania. Autorzy dowodzą także, że wraz z coraz większymi rozmiarami 

budynków, ale również złożoną konstrukcją, to ryzyko się zwiększa. Proces analizy ryzyka  

w budownictwie w głównej mierze omawiany jest z perspektywy założonych celów, 

harmonogramu prac czy budżetu (Górecki, Bizon-Górecka i Michałkiewicz, 2017). Jednym  

z najczęstszych problemów, są opóźnienia, które negatywnie wpływają na koszty, jakość, 

reputację przedsiębiorstwa, a nawet branży (Nasruddinaa i Mustapha, 2019, s. 3). Rahman  

i współpracownicy (2012) potwierdzili w badaniach, że większość inwestorów musi radzić 

sobie z problemem przekroczenia zakładanego budżetu, jednak wskazali, że stopień 

przekroczenia różni się w zależności od etapu projektu. Tylko 11% respondentów wspomniało, 

że najczęściej ich projekty są zakończone w ramach zakładanego budżetu, a aż 89% 

respondentów przyznało, że większość projektów przekracza zakładany budżet. Ze 140 

ankietowanych 43 wspomniało, że zwykle przekroczenie kosztów wynosi 5-10%, następnie 

27% odpowiadających zadeklarowało 10-15% przekroczenia kosztów. To pokazuje, jak 

powszechnym, ale i ważnym aspektem jest różnica między zakładanym a rzeczywistym 

poziomem kosztów. Równie istotne jest zbadanie źródła tych różnic.  

Myrczek, Sadlik-Lenczewska i Tworek (2015) przeprowadzili badania wśród małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw budowlanych z wybranych powiatów w województwie 

śląskim. W badaniu udział wzięło 29 przedsiębiorstw. Głównym zadaniem było udzielenie 

odpowiedzi na pytania, kto zarządza ryzykiem w badanych przedsiębiorstwach, jaki jest stan 

zarządzania ryzykiem, a także jakie podejmują działania w badanym obszarze. Niestety, aż 51% 

przedsiębiorstw nie oddelegowało osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem. Co 

optymistyczne, wykazano potrzebę zmiany tego stanu rzeczy. Barierą do rozwoju procesu 

zarządzania ryzykiem okazały się kwestie finansowe. Bardzo zróżnicowane są działania 

podejmowane przez przedsiębiorstwa. Istotne jest, że aż 21% respondentów nie udzieliło 
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odpowiedzi na pytanie dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczania ryzyka. 

Świadczy to o niewielkim poziomie wiedzy w tym zakresie. Większość badanych 

odpowiedziała, że decyzje o minimalizowaniu ryzyka najczęściej podejmowane są w sposób 

spontaniczny, co więcej ‒ tylko w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia 

ryzyka. Podsumowując powyższe badania, można stwierdzić, że budownictwo w Polsce 

wymaga określenia jasnych reguł dotyczących zarządzania ryzykiem, a wiedza na ten temat 

jest niedostateczna.   

W budownictwie bardzo ważne jest także ryzyko techniczne, dotyczące siły roboczej  

i miejsca powstawania inwestycji. Czynniki te mogą stanowić ryzyko dla powodzenia projektu 

budowlanego, powodując opóźnienia (Nasruddinaa i Mustapha, 2019, s. 6). Dalszymi 

konsekwencjami mogą być straty finansowe. Jeśli chodzi o reakcję na ryzyko, badania 

Nasruddinaa i Mustaphy (2019, s. 15) wykazały, że przedsiębiorstwa mają tendencję do 

przenoszenia ryzyka na inne podmioty (poprzez dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników), 

ale i zmniejszanie ryzyka (wyspecjalizowane osoby do kontroli poszczególnych etapów), 

zamiast akceptowania go. Bizon-Górecka i Górecki (2019) przeprowadzili badania ryzyka 

przedsięwzięć budowlanych z perspektywy ich interesariuszy oraz relacji pomiędzy nimi, 

wyróżniając następujący podział konfliktów: 

• Inwestor–projektant: w pierwszej kolejności inwestor kontaktuje się z projektantem, 

inwestor określa swoje wymagania, a projektant tworzy projekt. Po zaakceptowaniu 

pomysłu, w trakcie realizacji inwestycji, inwestor dostrzega, że wysokość budynku jest 

niesatysfakcjonująca. Za zgodą kierownika budowy podejmuje ryzyko samowoli 

budowlanej, zmieniając projekt bez złożenia wniosku o ponowne pozwolenie na 

budowę. 

• Inwestor–wykonawca: nieporozumienia w relacjach inwestorów z wykonawcami, są 

najczęstszymi problemami w toku procesu budowlanego. Konflikty wynikają  

z nieprzestrzegania harmonogramu prac przez wykonawców, wątpliwa jest często 

również jakość wykonania.  

• Inwestor–ubezpieczalnia: liczne i różnorodne problemy pomiędzy inwestorami  

a ubezpieczalnią pokazują, jak wiele rodzajów ryzyka dotyczy inwestycji budowlanych 

na różnych etapach powstawania i późniejszego użytkowania. W przypadku 

nieprzewidzianego zdarzenia i domagania się odszkodowania z tytułu zawartej umowy 



43 
 

pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a inwestorem napotyka się różnice  

w interpretacji przepisów obowiązujących w zawartej umowie i branży. 

Analiza ryzyka jest również kluczowym działaniem wdrażanym w celu podnoszenia 

bezpieczeństwa robotników podczas wykonywania prac budowlanych. Budownictwo jest 

branżą najbardziej narażoną na wypadki robotników (Szafranko, 2014). Głównym zadaniem 

jest identyfikacja ryzyka, określenie jego źródła, podjęcie działań ograniczających. Wszystko to 

powinno zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Zjawisko wypadkowości w budownictwie 

nie dotyczy wyłącznie Polski,  dla przykładu w Anglii każdego roku na placach budowy ginie 

średnio około 110 osób.  W Polsce procent wypadków śmiertelnych dotyczy średnio 20% 

każdego roku (Szafranko, 2014, s. 1498). Jest to efekt specyfiki branży, w której duże znaczenie 

mają warunki atmosferyczne, miejsce budowy – na przykład praca na wysokościach. Poza tym 

prace odbywają się przy użyciu maszyn i sprzętów, które wymagają specjalistycznych 

umiejętności. Wszystkie wymienione czynniki potęgują możliwość wystąpienia ryzyka. 

Podsumowując, można stwierdzić, że ryzyko jest obecne w każdej dziedzinie gospodarki, 

dotyczy każdej branży i w praktyce każde funkcjonujące przedsiębiorstwo na co dzień zmaga 

się z różnymi rodzajami ryzyka. Typologia ryzyka jest zróżnicowana, zależna od doboru 

kryterium. Jego poziom jest wypadkową oddziaływania licznych bodźców zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Najważniejsze jest jednak identyfikowanie ryzyka, 

przemyślane działania oraz wykwalifikowana w tym celu kadra. Budownictwo, jak wynika  

z literatury, jest bardzo obciążone ryzykiem różnego pochodzenia. Może to być ryzyko natury 

organizacyjnej, finansowej, operacyjnej. Najważniejsze jednak jest to, że w dalszym ciągu jest 

to branża obciążona licznymi wypadkami w pracy. Jak pokazują badania, w budownictwie 

występuje niedoinformowanie w zakresie zarządzania ryzykiem. Oprócz dyskusji 

teoretycznych konieczna jest implementacja praktyczna.  

 

2.3. Ryzyko środowiskowe a istota racjonalności ekonomicznej  

  

W rozprawie dotyczącej ryzyka środowiskowego i procesów logistycznych w budownictwie 

zdecydowano o przyjęciu teorii racjonalności jako koncepcji odzwierciedlającej poruszony 

temat. Działalność gospodarcza jest świadomym działaniem, podejmowaniem decyzji 

mających na celu osiągnięcie założonych celów. I tak na przykład w przemyśle budowlanym 
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przedsiębiorstwa deweloperskie podejmują szereg decyzji koniecznych do zrealizowania, aby 

finalnie powstała inwestycja gotowa do odbioru przez klienta. Jak wspomniano we 

wcześniejszym podrozdziale, przedsiębiorca stoi przed różnego rodzaju decyzjami, na długo 

przed sprzedażą obiektu. Wyzwaniem  jest dobór takiej strategii, aby osiągnąć założone cele, 

których zwykle jest znacznie więcej niż wyłącznie maksymalizowanie sprzedaży. Duża sprzedaż 

nierozerwalnie wiąże się z pozyskiwaniem nowych rynków, utrwalaniem wizerunku marki  

w oczach potencjalnych klientów. Według literatury wszystkie prowadzone działania mają 

zrealizować jednak trzy cele nadrzędne: minimalizację kosztów, maksymalizację zysków oraz 

zadowolenie klienta (Gołembska, 2009). Każde z zadań jest ważne, konkurencja powoduje, że 

przesuwają się centra kosztów i zysków, są one uzależnione od ogniwa łańcucha dostaw,  

w którym powstają. Krótko mówiąc, przedsiębiorstwo musi działać racjonalnie, podejmować 

takie wybory, aby osiągnąć wyznaczone cele. Uzyskane przychody charakteryzują się 

nieograniczonością, a więc można uznać, że im większy osiąga się zysk, tym większa będzie 

chęć i mobilizacja, aby w dalszym ciągu go pomnażać.  

Racjonalność jest jednym z najczęściej używanych terminów w ekonomii. Zachowanie może 

być albo racjonalne, albo irracjonalne, podobnie jak decyzje, preferencje, oczekiwania. 

Racjonalność, racjonalne podejmowanie decyzji lub racjonalne gospodarowanie definiuje się 

jako rozważanie, sposób myślenia. Pojęcie pochodzi od łacińskiego słowa ratio (Zacher, 2000). 

Bardzo duży wkład w teorię racjonalnego wyboru miał Vilfredo Pareto. Opisywał rzeczywistość 

wyłącznie za pomocą modeli matematycznych, natomiast psychologiczne aspekty zachowań 

ludzkich nie leżały w obszarze jego zainteresowań (Bruni i Sugden, 2007). W polskiej teorii 

ekonomii pojęcie racjonalnego gospodarowania zostało wprowadzone w XIX wieku przez 

Leona Bilińskiego. Termin ten oznacza gromadzenie dóbr, realizację usług dla własnej 

satysfakcji oraz zaspokojenia potrzeb (Bochenek, 1999). Działanie racjonalne polega na 

dokonywaniu wyboru najbardziej odpowiedniego do realizacji wcześniej wyznaczonego celu. 

Z tego względu zdecydowano się na dobór teorii racjonalności do tematu pracy, gdyż część 

przedsiębiorstw funkcjonujących w branży uzna za konieczne wdrażanie procesów 

logistycznych minimalizujących negatywny wpływ działalności na środowisko, tym samym 

zmniejszających ryzyko środowiskowe. Kolejne mogą uznawać, że przekłada się to na 

zwiększenie kosztów, wiec jest nieopłacalne, i nie widzą zasadności dla zmiany procesów 

logistycznych. Rosnąca świadomość w dziedzinie ochrony środowiska rośnie, co oznacza, że 

dbałość o otoczenie może stać się czynnikiem przewagi konkurencyjnej firmy, co dla 
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przedsiębiorstwa X będzie wystarczającą przesłanką, aby podjąć działania zmierzające w tym 

kierunku. Podsumowując, można powiedzieć, że decyzja o zaangażowaniu i podjęciu działań 

minimalizujących ryzyko środowiskowe zależy od indywidualnych celów przedsiębiorstw 

deweloperskich, o czym mówi teoria racjonalności. Równie subiektywny jest wybór procesów 

logistycznych, które wymagają wprowadzenia zmian, wybór ten jest uzależniony od stanu 

posiadanej wiedzy i świadomości ich wpływu na otoczenie. 

Ludzie powinni mieć możliwość wyboru własnych celów, nawet jeśli  wydają się one 

nieodpowiednie, odmienne od przyjętego schematu działania. Ograniczoność realizacji 

danego celu jest kwestią indywidualną. Dla jednych coś może być niemożliwe do osiągnięcia, 

natomiast dla innych będzie na wyciągnięcie ręki. Jak wcześniej wspomniano, 

przedsiębiorstwa mają wyznaczone rozmaite cele, a osiągniecie ich jest zależne od sytuacji 

firmy. Często realne, osiągalne cele realizuje się przez irracjonalne zachowania. Wybór ścieżki 

działania możliwy jest dzięki wiedzy posiadanej przez podmiot. Można  wyróżnić racjonalność 

metodologiczną i rzeczową (Łukaszewicz, 1995). 

Racjonalność rzeczowa opiera się na stanie faktycznym sytuacji, co oznacza, że podmiot 

kierujący się wiedzą dokonuje wyboru adekwatnego do znanych mu faktów, myśli logicznie, 

jego przemyślenia są obiektywne, uwzględnia w swoich czynach aspekty ograniczające, które 

można napotkać w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. Racjonalność w takim działaniu 

osiąga się w chwili zgodności efektu oczekiwanego z efektem osiągniętym. 

Niestety, w praktyce podmioty często nie są w stanie posiadać wiedzy absolutnej o stanie 

faktycznym danej sytuacji i poznać rozwiązania idealnego, o czym mówi racjonalność 

metodologiczna. Definiuje się ją jako działanie mające na celu osiągnięcie zamierzeń, również 

za pomocą posiadanej wiedzy oraz logicznego myślenia, jednak z tą różnicą, że wiedza 

podmiotu decyzyjnego nie musi być obiektywna, absolutna i bezwzględna (Woś, 1997). Zatem 

może się zdarzyć, że działania będą racjonalne, jednak nieskuteczne, a zamierzone cele mogą 

się różnić od osiągniętych. Funkcjonowanie w przedsiębiorstwie i procesy decyzyjne będą 

zawsze racjonalne metodologicznie, gdyż wybór strategii działania jest subiektywny i zależy od 

otoczenia przedsiębiorstwa, osoby decyzyjnej, jej subiektywnej wiedzy oraz założeń. Stąd też 

wyniki prowadzonej działalności nie zawsze są dobre i satysfakcjonujące. Uproszczone 

definicje zostały przedstawione w tabeli 5.  
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Tabela 5. Definicje racjonalności rzeczowej i metodologicznej 

RACJONALNOŚĆ 

RZECZOWA 

rozumiana jest jako działanie, którego skuteczność jest zależna od 

stopnia adekwatności wiedzy działającego. Istotne jest, że 

człowiek nie posiada pełnej wiedzy, więc działanie ograniczone 

jest racjonalnie  

RACJONALNOŚĆ 

METODOLOGICZNA 

podejmowane działania skuteczne są z punktu widzenia osoby 

podejmującej działania. Podmiot nakreśla odpowiednie działania 

według posiadanej wiedzy, bez względu na to, czy jego wiedza 

pokrywa się ze stanem faktycznym sytuacji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Łukaszewicz, 1995; Woś, 1997). 

 

Można wnioskować, że racjonalność została wymuszona niejako przez globalizację, która 

przejawia się głównie w przepływie kapitału. Możliwość przeprowadzania procesów 

sprawniej, na większą skalę i taniej zaburzyła dotychczasową równowagę. To z kolei wiąże się 

ze zmianami, oczekiwanie nowej jakości wymaga wprowadzenie innowacyjnych, 

niestandardowych rozwiązań. Przykładem takich zmian, które mogły zaburzyć dotychczasową 

walkę o udziały w rynku, jest dodatkowy czynnik, który należy uwzględnić – czynnik 

środowiskowy. Staje się on coraz istotniejszy, należy brać go pod uwagę w swoich decyzjach, 

a nierzadko zmieniać strategię przedsiębiorstwa, podporządkowując pod nowe wytyczne 

rynkowe, prawne. Paradoksalnie rosnący dostęp do informacji powoduje większą 

niewiadomą, następuje natłok informacji, wyborów, decyzji. Stąd bardzo ważny wniosek, że 

to, co wcześniej wydawało się racjonalne, już takie nie jest, a cały proces decyzyjny należy 

przeprowadzić od początku.  

Jak twierdzi Lange (1975), racjonalne gospodarowanie to możliwie jak największy stopień 

osiągnięcia celu przy danych nakładach. Jedną z zasad racjonalnego gospodarowania jest jak 

największa wydajność, czyli podstawa dążenia do maksymalizacji celu. Drugą regułą 

stanowiącą o rozsądnym gospodarowaniu jest użycie możliwie najmniejszego nakładu 

środków, czyli zasada oszczędności środków. W przedsiębiorstwie, w którym wszystkie 

nakłady są wliczane do kosztów, taką koncepcję można potraktować również jako zasadę 

najmniejszego kosztu. Na tej podstawie można powiedzieć, że działalność przedsiębiorstwa 

jest racjonalna, jeżeli funkcjonowanie opiera się na znalezieniu najlepszego efektywnie 

związku między nakładami a pożądanym rezultatem. Dwie zasady racjonalności są wobec 
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siebie tak samo ważne, mają taki sam skutek, jednak próba ich połączenia może doprowadzić 

do braku logiki (Mikulska, 2009). Przykładowo, jeśli przy możliwie najmniejszym nakładzie 

osiągamy zamierzony cel, nie można zmniejszyć nakładów jeszcze bardziej, gdyż zmniejszyłaby 

się część osiągniętego celu. Analogicznie, jeżeli został osiągnięty poziom maksymalny celu, 

przy jak najmniejszych nakładach, nie można zwiększać jego poziomu, ponieważ zwiększyłby 

się również nakład potrzebny do przetworzenia.  

Racjonalność objawia się tym, że nakłady na działalność są optymalne, natomiast 

nieracjonalność przejawia się marnotrawstwem. Jest to termin, który w logistyce jest istotny 

w odniesieniu do zarządzania procesami logistycznymi. Wspomniane marnotrawstwo to 

inaczej muda z języka japońskiego i może mieć wiele znaczeń. Taiichi Ōhno przedstawił 

pierwszych siedem rodzajów tego zjawiska, a obecnie wyróżnia się (Walentynowicz, 2013): 

• nadprodukcję, 

• niedobory produkcyjne, 

• nadmierne zapasy, 

• przestoje w produkcji, 

• zbędne przetwarzanie, 

• nadmierny transport, 

• zbyt wiele ruchu przy stanowisku pracy, 

• brak kreatywności wśród pracowników. 

Odpowiedzią na wyżej wymienione elementy jest strategia lean odnosząca się do różnych 

obszarów działania, stąd jej rozwinięcia: lean management, lean manufacturing, lean office, 

lean thinking. Cechą wspólną każdego z przykładów jest cel – działanie oszczędne, 

ograniczenie wszelkich przejawów marnotrawienia. Następuje ono wtedy, gdy produkt lub 

usługa nie generują wartości dodanej. Prawda jest taka, że lean management jest najbardziej 

strategicznym podejściem, jakie można wykorzystać, aby przekształcić swoją firmę (Byrne, 

2013). 

Racjonalność jest obszarem podejmowanym przez wielu naukowców, tabela 6 zawiera 

wybrane definicje racjonalności. Na podstawie zaprezentowanych definicji można 

zaobserwować, że dywagacje Krzyżanowskiego kłócą się z twierdzeniem Beckera, natomiast 

Heydel twierdzi, że zachowania jednostek kierują się logiką. Biorąc pod uwagę wszystkie 

przytoczone  definicje, można wysunąć wniosek, iż racjonalność opiera się na dwóch filarach. 
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Pierwszy z nich to fakt, że decydent posiada określone cele, po drugie jednostki potrafią 

szeregować właśnie te cele według istotności i dokonywać wyboru. 

 

Tabela 6. Wybrane definicje racjonalności 

Autor Definicja racjonalności decyzji 

G. S. Becker  Rynek będzie funkcjonował tak, jakby był racjonalny nie tylko 

wtedy, kiedy gospodarstwa domowe są racjonalne, ale także  

i wtedy, kiedy są one inercyjne, impulsywne albo w jakikolwiek 

inny sposób nieracjonalne. (…) Racjonalność rynku jest do 

pogodzenia z irracjonalnością gospodarstwa domowego.  

P. Masiukiewicz   Racjonalność widoczna jest w wyborze najbardziej 

skutecznego środka do realizacji wcześniej określonego celu. 

Można jednak kwestionować racjonalność wyboru celów, jak  

i wybór środków służących ich realizacji.  

A. Krzyżanowski  Racjonalne myślenie stanowi podkład działań ludzkich. 

Człowiek rozumuje i postępuje zgodnie z zasadą 

najmniejszego wysiłku (…) boć  przecie człowiek jest istotą 

racjonalną i inaczej nie może myśleć i działać.   

A. Heydel Działania racjonalne są tym samym co działania celowe  

i logiczne, które prowadzą do realizacji zamierzonych efektów 

przy wykorzystaniu w tym celu niezbędnych środków. 

Przeciwieństwem zaś jednostki działającej racjonalnie jest 

fikcyjny człowiek, który postępuje nieracjonalnie,  podejmując 

działalność nadmiernie zużywa posiadane środki.  

H. Leibenstein Racjonalnością nazywa się skłonność i zdolność do kalkulacji, 

będącej synonimem tego procesu.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Becker, 1990; Heydel, 1925; Krzyżanowski, 1931; Leibenstein, 1988; 
Masiukiewicz, 2013). 

 

Do oceny racjonalnego działania konieczne jest porównanie poniesionych kosztów  

z otrzymanym zyskiem, jednak różne jednostki miary racjonalności należy doprowadzić do 

wspólnego mianownika. Miarą nakładów jest praca oraz surowce, natomiast miarą 



49 
 

otrzymanych rezultatów – produkt (Mikulska, 2009). Aby móc porównać obie jednostki, należy 

wyrażać je w pieniądzu.  

Lange (1975), który zajmował się tematyką racjonalnego gospodarowania, twierdzi, że 

poszczególne etapy celu muszą zostać uporządkowane, aby można było ocenić, czy cel został 

osiągnięty, czy też nie. Nie ma wymagań co do mierzalności procesu racjonalności. Określenie, 

czy dany cel został osiągnięty, jest zatem kwestią obiektywną, gdyż dla różnych podmiotów 

poziom spełnienia zamierzeń może być zróżnicowany.  

Podstawą w racjonalnym gospodarowaniu jest kalkulacja. Przedsiębiorstwo powinno 

stosować ją zarówno co do nakładów, jak i efektów. Kalkulacje należy porównywać, 

wnioskować z nich, wprowadzać ewentualne zmiany co do efektywności gospodarowania. 

Kalkulacja może być narzędziem służącym do mierzenia racjonalności, wyniki w niej zawarte 

mogą stanowić kluczowy aspekt oceny osiągnięcia celu. Można uznać to za kolejny argument, 

uzasadniający wybór teorii racjonalności dla zagadnienia ryzyka środowiskowego  

w budownictwie. Każde przedsięwzięcie budowlane rozpoczyna się od kalkulacji kosztów, 

zapotrzebowania materiałowego i siły roboczej. Stanowi to punkt wyjścia dla dalszych działań.  

Zagłębiając się w literaturę dotyczącą racjonalności, obowiązkowo należy przytoczyć 

definicję Webera (2002), który swoje rozważania przedstawił w zbiorze Gospodarka  

i społeczeństwo oraz Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre (1988). Początkowo Weber 

zdefiniował działanie jako ludzkie zachowanie „jeśli i o ile działający (…) wiąże z nim pewien 

subiektywny sens” (Weber, 2002, s. 6). W dalszej kolejności zostały zaprezentowane cztery 

typy działania. Pierwsze i, wydawać by się mogło, najistotniejsze – działanie celowo 

racjonalne, dalej wartościowo racjonalne, charyzmatyczne oraz działanie tradycyjne. Pierwsze 

z nich, celowo racjonalne, Weber (2002, s. 19) nazywa podejmowaniem czynności, przy 

których osoba decydująca ukierunkowuje się na „cel, środki i skutki uboczne oraz rozważa przy 

tym racjonalne środki w odniesieniu do celów, jak i w odniesieniu do skutków ubocznych, 

podobnie jak możliwe różne cele”. W dalszej części Weber pisze, że działanie decydenta nie 

jest ani afektywne, ani tradycjonalne, można więc dedukować, że działanie jest 

instrumentalne. Ściśle łączy on działanie oparte na kalkulacji z pojęciem racjonalności.  

W działaniach celowo racjonalnych doszukuje się takich powiązań, które występują  

w strukturach matematycznych i logicznych. Warto tutaj zaprezentować konflikt, który 

powstaje pomiędzy działaniami tradycyjnym i charyzmatycznym a celowym. Dwa pierwsze nie 

zawierają wcześniej wspomnianych struktur, co powoduje, że nie są w takim stopniu 
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zrozumiałe, a traktować je należy jako pewnego rodzaju odchylenia od działania celowego 

racjonalnie. Z kolei według Webera działanie wartościowo racjonalne podejmowane jest 

wtedy, gdy pomimo znanych konsekwencji działania jest ono podejmowane przez wzgląd na 

obowiązek, honor, nakaz względem religii. Tabela 7 przedstawia klasyfikację działania oraz ich 

segmentację według Webera. 

 

Tabela 7. Typologia działań według Maxa Webera z podziałem na racjonalne i irracjonalne 

TYP DZIAŁANIA RACJONALNE IRRACJONALNE 

Celowo racjonalne    

Wartościowo racjonalne    

Tradycyjne    

Charyzmatyczne    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Weber, 2002). 

 

W latach 80. XX wieku związek edukacji ekonomicznej i racjonalności ekonomicznej 

podkreślał Majka (1980). Uznaje się, że najbardziej przydatna w racjonalnym decydowaniu jest 

prakseologia, w szczególności fragment stanowiący o aspektach doboru odpowiednich 

środków do realizacji zamierzonego celu. Takie programowanie przeprowadzane jest w dwóch 

częściach; pierwszą jest określenie dostępnych środków, w jaki sposób mogą być użytkowane, 

jakie jest ich zastosowanie. Drugi etap opiera się na wyznaczeniu optymalnych zasobów 

powodujących maksymalizowanie celu.  

Kierowanie się zasadą racjonalności jest skutkiem zarówno postępu globalizacji, jak  

i rozwoju stosunków. Przy postępowaniu rozsądnym, według kalkulacji, funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa ewoluuje, dążąc do osiągnięcia nadrzędnych celów. Można wysunąć 

wniosek, że wraz z postępem ekonomii przedsiębiorstwa uczą się racjonalności, co jest 

potrzebne w dobie postępującej konkurencji. Czy można odważyć się na stwierdzenie, że bez 

racjonalnych decyzji przedsiębiorstwa zbankrutują? Sytuacja na rynku wyglądała jeszcze 

niedawno tak, że szanse na przetrwanie miały tylko te, które produkowały najtaniej. Najtańszą 

produkcję proponowały jeszcze niedawno Chiny, korzystały z tego największe 

przedsiębiorstwa produkcyjne, zarówno jeśli chodzi o odzież, jak i o sprzęt elektroniczny, 

części, komponenty. Od kilku lat nawet Chiny przenoszą swoją produkcję do krajów tańszych, 
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takich jak Bangladesz, Indie czy Birma, w której Chińczycy mają największy udział  

w inwestycjach (Mroczek, 2014). Później nastąpił trend na zakup produktów krajowego 

pochodzenia, czyli niekoniecznie produkcja w najtańszy możliwy sposób. Jednakże dla części 

klientów będzie to bardzo ważny aspekt. Potwierdza to założenie, że racjonalność dla każdego 

podmiotu może mieć inne znaczenie. 

W swojej pracy Mikulska cytuje Sadowskiego, który pisał, iż miarą racjonalności jest 

efektywność, co oznacza, że im czynności są efektywniejsze, tym są też bardziej racjonalne 

(Mikulska, 2009). Można więc przyjąć, że jeżeli zostanie osiągnięty maksymalny poziom celu, 

to efektywność można uznać za miarę oceny racjonalności (Waszczyński, 2005). Wątpliwe jest 

jednak, czy racjonalne działanie dla wszystkich grup pracowników w przedsiębiorstwie ma 

takie samo znaczenie. O ile maksymalizowanie zysku dla wszystkich jest działaniem 

pożądanym, z jednej strony zapewniającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa, z drugiej 

korzyści finansowe i stabilizację, o tyle minimalizowanie kosztów pracy i nakładów dla każdego 

szczebla firmy ma inne znaczenie. Dla grup na najwyższym szczeblu zarządzania, tj. właścicieli, 

menedżerów i dyrektorów, zarówno maksymalizacja zysków, jak i minimalizacja kosztów 

działa na korzyść, ponieważ zwiększa wynik finansowy przedsiębiorstwa. Natomiast dla 

przeciętnych pracowników szczebla wykonawczego maksymalizacja zysków zwykle nie 

przekłada się na wymierne korzyści finansowe, natomiast odczuwają oni minimalizację 

kosztów, pracując często za najmniejszą możliwą kwotę.  

Każde przedsiębiorstwo, działając w celu zaspokojenia swoich potrzeb, zmaksymalizowania 

zysku, działa jako ogniwo gospodarki światowej. Jednostka, osiągając poziom spełnienia 

swojego celu, spełnia też ułamek celu całej gospodarki. Można mówić o racjonalności  

w charakterze makroekonomicznym, jednak bez poprawnego, racjonalnego działania 

jednostek, czyli racjonalności mikroekonomicznej, całość nie będzie dobrze funkcjonowała 

(Chojnacka, 2014). Poszczególne podmioty mają wpływ na kształtowanie się poziomu cen dóbr 

i usług, popytu na pracę i surowce, a co istotne – na inne podmioty. W ten sposób 

intensyfikowana jest konkurencja. Przedsiębiorstwa mające cele zbieżne z celami gospodarki 

powodują efekt synergii całości, czyli suma korzyści działań będzie większa niż suma tych 

działań, jednakże prowadzonych rozdzielnie. Tym samym ogniwa gospodarki przyczyniają się 

do wzrostu dobra wspólnego. 

Co jednak w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa mają cele inne niż te dotyczące całej 

gospodarki? Oczywiście w takiej sytuacji może dojść do efektu negatywnego, który 
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niezaobserwowany od razu, będzie miał swój rezultat w dłuższym czasie. Oczywiste jest, że  

w przypadku kiedy cele racjonalności są różne dla dwóch podmiotów, nie dochodzi do efektu 

synergii, nie są one nawet neutralne – wręcz się wykluczają . Postęp globalizacji spowodował, 

że zostały zaburzone siły mikro- i makroekonomiczne. Obecnie to nie państwo, a podmiot  

z kapitałem mający pełną swobodę dyktuje warunki, jednak jego spojrzenie jest 

krótkowzroczne, wybiega co najwyżej kilka lat do przodu. W sytuacji kiedy to przedsiębiorstwa 

dyktują układ sił na rynku, czyli dochodzi do nierównowagi, kluczowe znaczenie ma nie popyt, 

lecz konkurencyjność w danej gałęzi, która to stanowi o potencjale wykorzystania zasobów 

popytowych na rynku (Rogowska, 2014). Można się więc domyślać, iż kontrolowanie popytu 

jest ograniczone, czego skutkiem przypuszczalnie może być niewykorzystanie możliwości 

rynku, nadmierna zmienność w gospodarce czy jej załamanie. 

Bardzo ważnym aspektem podejmowania decyzji w ramach racjonalnego gospodarowania 

jest nacisk zewnętrzny. W ekonomii behawioralnej mówi się, że bardzo często podmioty 

zewnętrzne ograniczają swobodę działalności lub kładą nacisk na spełnienie jednego celu 

kosztem innego. Oczywiste jest, że najważniejszym czynnikiem pomagającym podjąć 

racjonalne decyzje jest dostępna informacja, jednak może być ona zniekształcona, utajniona 

przez inne podmioty.  

 Obecnie globalizacja rozgrywa się w skali mikroekonomicznej, gdzie każde 

przedsiębiorstwo walczy o zdobycie jak największej liczby klientów, ponieważ to popyt 

generuje zyski lub straty przedsiębiorstwa, co oznacza, że stanowi o „być albo nie być” firmy. 

Podmiot działający w pojedynkę może zatem walczyć środkami mikroekonomicznymi w celu 

zwiększania popytu (Szymański, 2007). Warto jednak pamiętać, że zostaje ograniczona 

swoboda kierowania popytem globalnym przez państwo. Kiedy zachodzą takie zjawiska, 

pojawia się miejsce na wdrażanie technik marketingowych, manipulacyjnych. Cykl życia 

produktu ulega skróceniu, co wynika z rosnącej konkurencji, postępu technologicznego, który 

pozwala na wprowadzanie coraz to nowszych technologii. Działy marketingu będące jednym 

z filarów prowadzących do zwiększania popytu mają za zadanie nie tylko zachęcić klientów do 

zakupu, ale jednocześnie do lojalności i zakupów powtórnych. Agresywne strategie 

marketingowe pozwalają na szybkie pozyskanie klienta. Napędzane przez marketing 

przedsiębiorstw potrzeby okazują się ostatecznie zbędne, stąd wniosek, że globalizacja w skali 

mikro niestety przyśpiesza przemijanie produktów i w pewnym sensie pozbawia ludzi 

racjonalności w dokonywaniu wyborów. W odniesieniu do przedmiotu rozprawy – 
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budownictwa – cykl życia produktu kształtuje się inaczej, jednakże nie zmienia to niczego  

z marketingowego punktu widzenia. Dobra koniunktura sprzyja dużej konkurencji. 

Wracając jednak do analizy literatury, zauważa się, że niektórzy badacze podjęli się krytyki 

dotychczasowej teorii racjonalności. Dostrzegli jednak niedoskonałości w dotychczasowych 

modelach działań decydentów. Opracowali zatem alternatywne rozwiązania, tworząc modele 

deskryptywne, które są dzielone na dwie kategorie (Redziak, 2013): 

- ograniczonej racjonalności, 

- heurystyczne. 

Twórca modelu suboptymalizacji Simon (1982) był zdania, że neoklasycy nie brali pod 

uwagę realnych warunków, w jakich przyszło decydować jednostce. Uważał, iż model 

człowieka ekonomicznego, w którym decydent kieruje się zasadą maksymalizacji użyteczności, 

nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. W opozycji do wspomnianego człowieka 

ekonomicznego Simon (1957) stworzył koncepcję homo satisfaciendus, która mówi  

o jednostce decyzyjnej dążącej do zaspokojenia zadowalającego minimum – znalezienie 

pierwszego wariantu powoduje rezygnację z dalszego poszukiwania. Warto zauważyć, że 

ograniczona racjonalność przedstawiana przez Simona nie dotyczy decyzji kompletnie 

irracjonalnych czy podejmowanych pod wpływem emocji. Realnie decydenci bardzo często 

muszą podejmować decyzje wyłącznie na podstawie fragmentarycznych informacji.  Choćby 

jednostka posiadała wszystkie informacje, nie będzie to gwarancją najlepszego wyboru  

z możliwych, ponieważ ludzki mózg posiada ograniczone możliwości analizowania, 

zapamiętywania. Są to bariery nazywane w literaturze poznawczymi ograniczeniami 

racjonalności (Bolesta-Kukułka, 2000). Istotnym elementem modelu Simona jest reguła 

zatrzymania się. Jednostka decyzyjna o kolejnych wariantach dowiaduje się po kolei, nigdy 

wszystkie rozwiązania nie są znane od początku. Reguła zatrzymania wyznacza moment,  

w którym powinno nastąpić przerwanie poszukiwań rozwiązania optymalnego. Nie ma jednak 

pewności, że w zbiorze rozwiązań znajdzie się to najlepsze. Za meritum badań Simona można 

uznać regułę poszukiwania satysfakcjonującego rozwiązania, stanowiące o tym, że wymagania 

decydenta rosną, jeśli znalezienie optymalnego rozwiązania jest stosunkowo łatwe, natomiast 

wymagania maleją, jeżeli wymagania te są trudne do spełnienia (Simon 1955).  

Przykładem modelu heurystycznego jest model „kosza na śmieci” odzwierciedlający proces 

decyzyjny w przedsiębiorstwie. Został on stworzony przez Marcha, Cohena i  Olsena. Według 

tych amerykańskich teoretyków zarządzania decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach 
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pozbawione są racjonalności. Procesy decyzyjne w firmach podlegają wielu zmianom, trudno 

wówczas o spójne wartości, a połączenia pomiędzy jednostkami są bardzo słabe.  

W odniesieniu do samego procesu model kosza na śmieci charakteryzuje go jako chaotyczny, 

brakuje w nim zaangażowania pracowników w sprawy istotne dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa (Supernat, 2008). Nazwa powstała przez wzgląd na wspomniane decyzje, 

które bardzo często są przypadkowe. Problemy są traktowane jako „śmieci”, łączone są  

w całość, a w dalszej kolejności lądują w „koszu”. Krążą w nim dopóty, dopóki nie wpadną na 

siebie i nie utworzą sytuacji decyzyjnej. 

Ostatnią teorią, najbardziej odmienną od teorii neoklasycznych, jest irracjonalny model 

Brunssona, według którego nie jest istotna decyzja, lecz działanie. Nawet jeśli decyzja byłaby 

racjonalna, działanie wcale nie musi takie być (Hatch, 2002).  Racjonalność działania zakłada, 

że decydenci powinni wybierać spośród kilku propozycji, z których w życie wdrażany jest 

wyłącznie jeden wariant. Kryterium wyboru powinny stanowić skutki wybranej opcji. Brunsson 

‒ owszem ‒ odnosi się do racjonalności decyzji, jednak twierdzi, iż powinny one dotyczyć 

wyłącznie tych mało znaczących.  

Podsumowując, po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, można zdefiniować  

racjonalność jako działanie w sposób, który pozwoli zrealizować założone cele,  pozwalające 

maksymalizować zadowolenie jednostki decydującej, przy jednoczesnym założeniu,  

że decydent dysponuje określonymi zasobami, które są ograniczone. Podejmowanie decyzji 

współcześnie stanowi kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cykl decyzyjny 

jest procesem złożonym i różnorodnym, co sprawia, że nie można w jednoznaczny sposób 

wskazać modelu postępowania. Co więcej, światowy postęp sprawia, że wymiar racjonalności 

klasyfikowany jest do etyki biznesu. Ta kategoria racjonalnego gospodarowania wymaga 

wzięcia pod uwagę nie tylko czynników ekonomicznych, lecz także społecznych, ekologicznych 

czy psychologicznych. 
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ROZDZIAŁ 3. RYZYKO ŚRODOWISKOWE 

3.1. Analiza bibliometryczna 

 

Analiza bibliometryczna to metoda pomiaru piśmiennictwa naukowego. Według definicji 

GUS jest to zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do literatury naukowej  

(a także patentów i innych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości 

dorobku naukowego opierając się na założeniu, że istotą działalności naukowej (badawczej  

i rozwojowej, B+R) jest tworzenie wiedzy znajdująca odzwierciedlenie w literaturze naukowej. 

Analiza literatury za pomocą narzędzi bibliometrycznych pozwala na identyfikację obszarów 

tematycznych, ale może również okazać się pomocna w ustaleniu nowych obszarów badań. 

Ponadto na tej podstawie można oszacować skupienie poszczególnych badaczy na 

konkretnych obszarach nauki. Metody ilościowe w nauce, służące do badania tendencji 

rozwoju, były stosowane już w XIX wieku w bibliotekach i wydawnictwach. Z biegiem lat 

statystyki te służyły do oceny wkładu w daną dziedzinę nauki przez konkretnego badacza. 

Dynamiczny rozwój bibliometrii nastąpił jednak w chwili pojawienia się indeksu cytowań 

(Drabek, 2012). Indeks cytowań został opublikowany po raz pierwszy w latach 60. XX wieku 

Eugene'a  Garfielda, założyciela Institute for Scientific Information (Klincewicz i in., 2012,  

s. 87).  

Zauważono, iż naprzemiennie z terminem „bibliometria” używa się pojęcia „naukometria”. 

Naukometria z kolei według definicji zajmuje się „ilościowymi metodami badania rozwoju 

nauki jako procesu informacyjnego” (Kokowski, 2015, s. 137). Kokowski (2015) prezentuje 

również prawa, w których naukometria ma swoje uzasadnienie: 

1.  Prawo produktywności naukowej Lotki ‒ „liczba autorów mających n publikacji wynosi 

około 1/n2 mających jedną publikację; natomiast proporcja autorów, którzy mają jedną 

publikację, do ogółu autorów, wynosi około 60 procent”. 

2.  Prawo rozproszenia Bradforda – dotyczy artykułów w czasopismach i mówi, że zbiór 

wszystkich czasopism w danej dyscyplinie można podzielić następująco: pierwszą grupę 

stanowi kilka dominujących czasopism, kolejną, liczniejszą grupą są mniej istotne czasopisma 

i ostatnia to ta, do której zaliczają się pozostałe czasopisma.  W prawie rozproszenia 

obowiązuje tak zwany czynnik b – czynnik Bradforda, według którego stosunek 
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poszczególnych grup w stosunku do siebie wynosi jak 1 : b : b2 , gdzie b ma mieć stałą wartość 

5,9. 

3.  Prawo Garfielda – prawo koncentracji, stanowiące o tym, że istnieje bardzo duże 

nakładanie się na siebie różnych dziedzin nauki, co oznacza, że czasopisma poboczne w jednym 

obszarze, są rdzeniem nauki w innym.  

Bibliometria jest częstym narzędziem wykorzystywanym na świecie przez naukowców, 

przedsiębiorstwa i instytucje użytku publicznego, jednakże w Polsce wciąż relatywnie rzadko 

stosowanym (Klincewicz i in., 2012, s. 35). Analiza bibliometryczna, jak już wspomniano, często 

praktykowana na świecie, służy do porządkowania wiedzy, zarządzania nią, szukania nowych 

kierunków i możliwości. Powstały dotychczas opracowania dotyczące zielonych łańcuchów 

dostaw (Fahimnia, Sarkis i Davarzani, 2015; Mishra, Gunasekaran, Papadoupoulos i Hazen, 

2017), zielonych innowacji (Albort-Morant, Henseler, Leal-Millán i Cepeda-Carrión, 2017), 

ekologicznej produkcji (Sangwan i Mittal, 2015), zrównoważonej logistyki (Qaiser, Ahmed, 

Sykora, Choudhary i Simpson, 2017) oraz logistyki zwrotnej (Wang, Chen, Rogers, Ellram  

i Grawe, 2017). Ja się okazuje, jest ona pomocna w przypadku analizy obszarów dotychczas 

słabo rozpoznanych, nieznanych analitykom lub kiedy organizacje działające w danym 

obszarze nie udzielają informacji (Klincewicz i in., 2012, s. 36).  W niniejszym podrozdziale 

autorka podejmie próbę ustalenia, które obszary wiedzy są główne w badaniach nad ryzykiem 

środowiskowym, a także jak kształtuje się trend badań. 

3.1.1. Metodologia badań 

Metodą przyjętą w tym podrozdziale jest metoda dynamicznej analizy sieci literatury 

(SLNA) wprowadzonej przez Colicchię i Strozziego (2012), która łączy systematyczny przegląd 

literatury z jednej strony, a z drugiej pozwala na analizę sieci bibliograficznej. Są to dwa etapy, 

według których będzie przebiegała analiza w tym rozdziale. Pierwszy etap składa się  

z następujących części (Strozzi, Colicchia, Creazza i Noè, 2017, s. 2): 

1) określenie zakresu analizy, 

2) określenie słów kluczowych, rodzaju dokumentów, zakresu czasu, baz, 

3) selekcja i ocena prac naukowych w wybranej bazie.  

Rezultatem tego etapu jest otrzymanie zestawu prac naukowych, które posłużą do 

późniejszych badań ilościowych. Następnie można przejść do drugiego etapu, którym jest 

analiza i wizualizacja sieci bibliograficznej na podstawie sieci cytowań i słów kluczowych. 
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Analiza sieci cytowań opiera się na odniesieniach do artykułów w czasopismach i innych 

publikacjach. Sieć tworzy się przez odniesienia autora do innych badaczy, on sam wtedy też 

przyłącza się do tej sieci. Węzłami takiej sieci są poszczególne publikacje, a elementami 

łączącymi, „strzałkami” są właśnie cytowania (Strozzi i in., 2017). Zakłada się, że cytowania 

przedstawiają wpływ cytowanej pracy na nowe badanie autora (Zhao i Strotmann, 2015). 

Uznaje się, że cytowania mogą stanowić miernik znaczenia publikacji, mimo że nie zawsze 

prace naukowe o wysokiej cytowalności stanowią znaczny wkład naukowy i jakościowy  

w badany obszar (Dawson, Gasevic, Siemens i Joksimovic, 2014). Na podstawie cytowań 

można określić trendy i obszary zainteresowań w nauce.  

Analiza bibliometryczna zostanie przeprowadzona przy użyciu bazy Web of Science Core 

Collection (WoS). Za wydanie bazy odpowiedzialna jest firma Clarivate Analytics, wcześniej 

Thomson Reuters. WoS jest zbiorem czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, 

książek. Charakteryzuje się możliwością wyszukiwania według określonej tematyki, 

konkretnego autora, tytułu, języka, czasu i miejsca wydania. W bazie znajduje się wiele 

wskaźników służących do analizy bibliometrycznej. Co istotne w przypadku tytułów w językach 

obcych ‒ zostały one przetłumaczone na język angielski. Istnieje możliwość przesyłania 

wyników do programu MS Excel w celu tworzenia wykresów (Klincewicz i in., 2012). Web of 

Science ze względu na szeroki zakres kategorii nauk jest bazą interdyscyplinarną. Dziedziny 

nauki, które znajdują się w bazie, to między innymi nauka i technologia, nauki społeczne, nauki 

humanistyczne i sztuka. Baza Web of Science najczęściej ze wszystkich dostępnych baz 

znajduje zastosowanie w badaniach naukowych, a cechuje ją przejrzystość, spójność  

i uporządkowanie. Bazą mającą większy zasięg niż WoS jest Scopus, którego wadą jest jakość 

dostępnych danych (Grzybowska, 2019, s. 47). Dlatego do analizy bibliometrycznej została 

wykorzystana baza Web od Science.  

W dalszej części analizy zostało wykorzystane oprogramowanie VosViewer 

(www.vosviewer.com/), które umożliwia analizę sieci powstałej ze słów kluczowych. Można 

określić siłę powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami badań czy kierunek rozwoju danej 

idei.  
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3.1.2. Wstępne wyniki badań 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę prac naukowych z zakresu ryzyka 

środowiskowego (environmental risk). Jak wynika z wykresu 1, liczba publikacji z tego obszaru 

w dalszym ciągu ma trend rosnący. Znacznie mniejszy wkład ma rok 2020, co wynika z faktu, 

że analiza przeprowadzona została w marcu 2020 roku. Dlatego też za zasadne uznaje się 

przeprowadzenie badań dotyczących ryzyka środowiskowego w budownictwie dla wybranych 

podmiotów. Tendencja wzrostowa publikacji wymaga usystematyzowania wiedzy z badanego 

zakresu, w wyniku czego w tym podrozdziale zostanie przedstawiona analiza bibliometryczna 

dla wspomnianego obszaru nauki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

Badanie przeprowadzono w marcu 2020 roku, używając określonych słów kluczowych w 

bazie Web of Science. Zakres czasowy obejmuje lata 1900‒2020, a słowa kluczowe zostały 

wyszukane zarówno w tytule, abstrakcie, jak i słowach kluczowych. Na tym etapie łączna liczba 

Wykres 1. Liczba publikacji dotyczących ryzyka środowiskowego na podstawie bazy Web of Science, 
marzec 2020 
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uzyskanych publikacji dla obszaru badań to 18 302. Tabela 8 prezentuje wyniki wyszukiwania. 

Przefiltrowane dane zostały zapisane na zewnętrznym nośniku danych w celu dalszej analizy.  

Tabela 8. Wyniki wyszukiwania dla słów kluczowych environmental risk 

Słowa kluczowe Wyniki wyszukiwania 

Environmental risk  18 302 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

3.1.3. Analiza bibliometryczna  

Z przeprowadzonych dotychczas czynności wyłoniły się już wstępne statystyki, które zostały 

przedstawione w tabeli 9. W bazie zostały zebrane 18 302 wyniki, które kształtują się 

następująco. Łączna liczba autorów pracująca nad badanym obszarem to 61 782 naukowcy, 

pochodzący ze 172 krajów. Autorzy reprezentują 11 331 jednostek naukowych. W większości 

są to publikacje pochodzące z czasopism naukowych, a tytułów źródłowych jest 5 584. 

 
Tabela 9. Wskaźniki bibliometryczne dla słów kluczowych environmental risk 

Dane statystyczne dotyczące publikacji 

Liczba rekordów 18 302 

Liczba autorów 61 782 

Liczba krajów pochodzenia 172 

Liczba ośrodków naukowych 11 331 

Liczba tytułów źródłowych 5 584 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

3.1.4. Lata publikacji 

Dalsza część analizy będzie przebiegała według kolejnych dostępnych danych w bazie Web 

of Science. W pierwszej kolejności zostaną przeanalizowane lata, w których publikowano 

prace naukowe dostępne dla zestawu dobranych słów kluczowych.  

Początki dyskusji w omawianym obszarze pochodzą z połowy lat 70., na wykresie jednak 

umieszczono dane z zakresu 1990‒2020 (wykres 1). Pierwsze źródło pochodzi z roku 1976. 
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Można zauważyć, że początkowa faza rozwoju ryzyka środowiskowego trwa do około 2000 

roku. Każdego roku sukcesywnie liczba publikacji wzrastała. Widoczne są niewielkie wahania, 

jednakże trend jest nieustannie rosnący, aż do bieżącego roku. Nie można jednoznacznie 

określić, czy aktualna liczba publikacji osiąga wartości szczytowe i w kolejnych latach 

tendencja będzie spadkowa. Można natomiast spekulować, że rosnąca świadomość społeczna  

i narastające restrykcje prawne poszczególnych sektorów dotyczące środowiska spowodują 

dalszy wzrost publikacji naukowych z zakresu wyszukiwanych słów kluczowych. Trudno 

natomiast określić, jak długo trend będzie wzrostowy i w którym momencie nastąpi nasycenie 

tym obszarem nauki. 

Jak wynika z bazy Web of Science, pierwszą publikacją naukową jest artykuł Urban 

ecological containers, environmental risk cells and use of medical-services, opublikowany  

w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika ze źródła, praca dotyczy wstępnych badań empirycznych 

między koncepcjami ekologii miejskiej, ogniw ryzyka środowiskowego i wykorzystania usług 

medycznych. W artykule omówiono konieczność rozwoju ekologii miast, ponieważ ma to 

kluczowe znaczenie dla zrozumienia przestrzeni miejskiej jako ramy, w której 

ustrukturyzowane są zagrożenia dla zdrowia (Shannon i Spurlock, 1976). Tego samego roku 

powstała również publikacja dotycząca między innymi czynników ryzyka środowiskowego 

wpływającego na śmiertelność w Norwegii. Ma to jednak ścisły związek z paleniem tytoniu  

i medycyną (Zeiner-Henriksen, 1976). Ostatnia powstała tego roku publikacja to Energy, 

ecosystem development and environmental risk, która w głównej mierze dotyczy branży 

ubezpieczeniowej. W artykule zauważono, że społeczeństwo zwiększa ryzyko środowiskowe  

i że klęski żywiołowe są w coraz większym stopniu wywoływane przez ludzi. Uznano, że jeśli 

ludzie poczują odpowiedzialność za nasilanie się klęsk żywiołowych, to z pewnością mogą 

skorygować swoje błędy. Wniosek płynący z artykułu jest taki, że najlepsze dla branży 

ubezpieczeniowej może być ukierunkowanie na oszczędzanie energii, a niepotrzebna 

konfrontacja z siłami natury marnuje energię (Odum, 1976). 

3.1.5. Autorzy i kraje pochodzenia 

Kolejnym etapem analizy bibliometrycznej jest przegląd badaczy publikujących  

w omawianym obszarze. W bazie Web of Science udostępnione są informacje dotyczące liczby 

i procentowego udziału poszczególnych autorów. W ramach wyszukiwania słów kluczowych 

environmental risk okazało się, że liczba publikujących autorów wynosi 61 782. Pod względem 
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liczby publikacji wyróżnia się jeden z badaczy, który jest autorem 146 publikacji, co stanowi 

0,798% wszystkich publikacji. Autor znajdujący się na drugim miejscu napisał niemal o połowę 

mniej ‒ jest to 80 publikacji, stanowiące 0,437%. W  tabeli 10 został przedstawiony 

procentowy udział produktywności naukowej badaczy. Jest on potwierdzeniem prawa Lotki, 

które mówi, że mała liczba autorów ma dużą liczbę publikacji, natomiast większość to autorzy 

wyłącznie jednej publikacji. W tym przypadku to ponad 77%. 

 

Tabela 10. Procentowy udział publikacji 

Liczba 

publikacji 

Udział procentowy 

naukowców (%) 

Liczba 

publikacji 

Udział procentowy 

naukowców 

146 0,0016  26 0,0112  

80 0,0016  25 0,0096  

74 0,0016  24 0,008  

71 0,0016  23 0,0064  

68 0,0016  22 0,0064  

66 0,0016  21 0,016  

60 0,0016  20 0,0144  

54 0,0016  19 0,0208  

49 0,0016  18 0,0288  

45 0,0032  17 0,032  

44 0,0016  16 0,0256  

43 0,0016  15 0,024  

42 0,0016  14 0,0448  

41 0,0032  13 0,0368  

40 0,0032  12 0,0656  

39 0,0016  11 0,0976  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web od Science. 

 

Autor z największą liczbą publikacji jest naukowcem głównie w obszarze psychiatrii, 

psychologii klinicznej, bada między innymi wpływ rozmaitych czynników – w tym 

środowiskowych ‒ na psychikę człowieka. Dla określonych słów kluczowych wyszukano 146 

publikacji, średnie cytowanie wynosi 78,93, natomiast wskaźnik Hirscha to 53 (h-index = 53). 

Kolejny autor, Moffitt, z 80 publikacjami osiągnął h-index = 41, średnie cytowanie dla publikacji 

to 91,09, a analiza publikacji wskazuje, że obszarem zainteresowań autora jest psychiatria 

dziecięca. Należy zauważyć, iż podane wskaźniki dotyczą publikacji dla słów kluczowych 

environmental risk, gdzie przy ogólnej liczbie publikacji wskaźniki mogą kształtować się inaczej.  

W dalszej kolejności dla wyodrębnionych publikacji zostaną przedstawione kraje 

pochodzenia publikacji. Udział poszczególnych państw przedstawiono w tabeli 11. Łącznie 

wszyscy badacze reprezentują 172 kraje. Na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone, 

gdzie opublikowano 5508 prac, co daje aż 30,095%. Jest to kraj zdecydowanie przodujący  

w statystykach, ponieważ Chiny, będące na drugim miejscu, posiadają 2471 publikacji 

(13,501%). Polska znajduje się stosunkowo wysoko w hierarchii, jest na 20. miejscu na 172.  

37 0,0064  10 0,1504  

35 0,0016  9 0,1824  

34 0,0016  8 0,2784  

33 0,0048  7 0,408  

32 0,0016  6 0,592  

31 0,0016  5 1,0576  

30 0,0016  4 1,9072  

29 0,0016  3 4,2544  

28 0,0048  2 12,808  

27 0,0032  1 77,8544  
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Tabela 11. Udział publikacji naukowych dla słów kluczowych environmental risk według 
krajów 

Lp. Kraj 
Liczba 

publikacji 

% z 18 302 

publikacji 

naukowych 

1. USA 5 508 30,10 

2. Chiny 2 471 13,50 

3. Wielka Brytania 1 802 9,85 

4. Niemcy 1 239 6,77 

5. Włochy 1 060 5,79 

6. Kanada 1 000 5,46 

7. Hiszpania 914 4,99 

8. Australia 855 4,67 

9. Francja 823 4,50 

10. Holandia 804 4,39 

11. Szwecja 617 3,37 

12. Brazylia  546 2,98 

13. Szwajcaria 504 2,75 

14. Japonia 399 2,18 

15. Dania 370 2,02 

16. Indie 361 1,97 

17. Portugalia 331 1,81 

18. Belgia 326 1,78 

19. Norwegia 323 1,77 

20. Polska 294 1,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 
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3.1.6. Obszar wiedzy i ośrodki naukowe 

Na tym etapie zostaną omówione obszary naukowe, w których najczęściej ryzyko 

środowiskowe się pojawia, a także ośrodki naukowe, w których badacze zajmują się tym 

zjawiskiem. Na podstawie bazy Web of Science można określić, że ryzyko środowiskowe jest 

multidyscyplinarnym zjawiskiem, którego nie można przyporządkować wyłącznie do jednego 

obszaru nauki. Zagadnienie jest bardzo złożone, co uwidacznia się w liczbie dziedzin, do 

których zostały przyporządkowane, a także ich różnorodności. Liczba obszarów wiedzy wynosi 

145 i dotyczy między innymi takich nauk, jak medycyna, inżynieria, nauki środowiskowe,  

a nawet religia (2 opracowania). Przenikanie się dziedzin jest naturalnym krokiem w postępie 

naukowym. Dzięki temu powstają nowe kierunki badań, które łączą ze sobą przynajmniej dwa 

obszary wiedzy. Podobne zjawisko zachodzi w niniejszej dysertacji. Z jednej strony jest 

omawiane ryzyko, które ‒ wydawać by się mogło ‒ skupione jest głównie wokół nauk 

środowiskowych, natomiast z drugiej przemysł budowlany zaliczany do inżynierii oraz procesy 

logistyczne. Połączenie różnych dziedzin nauki sprawia, że badania nabierają charakteru 

interdyscyplinarnego. Tabela 12 zawiera główne obszary wiedzy, w których tematyka ryzyka 

środowiskowego została poruszona. 

 

Tabela 12. Główne obszary wiedzy zidentyfikowane dla słów kluczowych environmental 
risk 

Obszar nauki 
Liczba publikacji 

naukowych 

% z 18 302 publikacji 

naukowych 

Ekologia, nauki o środowisku 5 811 31,75 

Inżynieria  1 764 9,638  

Toksykologia  1 503 8,212  

Środowisko i BHP  1 477 8,070  

Neurobiologia i neurologia  1 426 7,791  

Psychiatria  1 172 6,404  

Psychologia  860 4,699  

Technologia naukowa (inne tematy)  771 4,213  
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Rolnictwo  747 4,082  

Chemia  674 3,683  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

Baza WoS umożliwia także przeprowadzenie analizy ośrodków, które zajmowały się 

badanym obszarem. Z danych wynika, że 5 pierwszych ośrodków, z łącznej liczby 11 331, 

można uznać za najważniejsze. Liczbę publikacji przedstawia tabela 13, a procentowy udział 

tych instytucji w ogóle publikacji wynosi 12,23%, co daje łączną liczbę 2238 opracowań. 

Pochodzenie ośrodków potwierdza udział poszczególnych krajów w badanym obszarze 

wiedzy, które zdecydowanie przodują w badaniach nad ryzykiem środowiskowym. 

Przyglądając się szczegółowo opracowaniom instytucji znajdującej się na pierwszym miejscu 

(University of London), zauważono, że liczba publikacji dotyczących ryzyka środowiskowego 

ma trend rosnący, a h-index wynosi 93. Tendencja wzrostowa publikacji oznacza, że naukowcy 

z tego ośrodka wciąż widzą potrzebę rozwijania i badania problemu. Przegląd publikacji 

pokazał, iż w głównej mierze badania prowadzone są w zakresie medycyny (Scott, Wolfe  

i Huizinga, 2010; Howes i Kapur, 2009; van Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul  

i Krabbendam, 2009). 

 

Tabela 13. Główne ośrodki naukowe zidentyfikowane dla słów kluczowych environmental 
risk 

Ośrodek naukowy 
Liczba prac 

naukowych 

% z 18 302 

publikacji 

naukowych 

University of London (Wielka Brytania) 574 3,136   

University of California System (USA) 511  2,792  

Chinese Academy of Sciences (Chiny) 440  2,404  

Kings College London (Wielka Brytania) 366  2,000  

Harvard University (USA)  347  1,896  

National Institutes of Health (USA)  276  1,508  
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Helmholtz Association (Niemcy) 237  1,295  

Virginia Commonwealth University (USA)  235  1,284  

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(Hiszpania) 

225  1,229  

Centre National de la Recherche Scientifique (Francja)  213  1,164  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

Na podstawie danych zawartych w bazie Web of Science wykonano wizualizację połączeń 

poszczególnych słów kluczowych, która została przedstawiona na rysunku 2. Mapę stworzono 

w programie VOSviewer. Słowa kluczowe wszystkich publikacji tworzą klastry, na podstawie 

których można zidentyfikować obszary wiedzy, w jakich powstają prace naukowe oraz 

połączenia między nimi. Dla słów kluczowych environmental risk można wyszczególnić pięć 

klastrów, oznaczonych różnymi kolorami. Liczba słów kluczowych danego obszaru świadczy  

o rozwoju danej dziedziny. Kolorem zielonym oznaczono publikacje z zakresu ryzyka 

środowiskowego, powiązane z czynnikami ryzyka, na które narażone są dzieci, i jak wynika  

z wizualizacji, w znacznym stopniu są to alergie. Czynniki ryzyka środowiskowego przechodzą 

również w kolor fioletowy, który dotyczy również sfery medycznej, jednak wśród chorób 

dotykających osoby starsze. Kolorem żółtym został oznaczony klaster dotyczący publikacji  

w zakresie ryzyka środowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem przypadłości sfery 

psychologicznej. Natomiast kolor niebieski to publikacje opierające się głównie na czynnikach 

ryzyka środowiskowego, toksykologii, wpływie na środowisko naturalne, faunie i florze. 

Ostatnią z pięciu głównych składowych wizualizacji jest kolor czerwony. W tej części dominują 

publikacje omawiające ryzyko środowiskowe z punktu widzenia zmian klimatu, zarządzania. 

Przenikanie się słów kluczowych pomiędzy poszczególnymi klastrami wpływa na powstawanie 

nowych obszarów nauki i może stanowić źródło inspiracji do odkrywania kolejnych problemów 

badawczych. Wizualizacja potwierdza wcześniejsze analizy obszarów nauki dla wybranych 

słów kluczowych.  
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Rysunek 2. Mapa klastrów słów kluczowych 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

3.1.7. Polska na tle innych krajów 

Zważając na fakt, że Polska znalazła się w pierwszych 20 krajach badających ryzyko 

środowiskowe w różnych dyscyplinach, autorka chciałaby zidentyfikować, jak prace badawcze 

kształtują się w kraju. Co ciekawe, wśród 23 języków, w których powstały, polski znajduje się 

już na siódmej pozycji – są to 24 publikacje z 18 302, co stanowi 0,13%. Najwięcej, bo aż 

97,39% to język angielski. Pozostałe języki przed polskim to według największego udziału: 

hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski oraz chiński.  

W związku z tym, że polscy naukowcy publikowali również w językach obcych, publikacje 

zostaną przeanalizowane według kryterium kraju, a nie języka. Na tej podstawie 

wyodrębniono 294 publikacje, z których pierwsza powstała w 1999 roku, dotyczyła biernego 

palenia tytoniu (Hanke, Kalinka, Florek i Sobala, 1999). Każdego roku liczba publikacji 

dotyczących ryzyka środowiskowego rosła, a w 2019 roku wynosiła 38 pozycji. Trend jest 

nieustannie wzrostowy. Jeśli chodzi o cytowania, h-indeks jest równy 35, natomiast średnia 

cytowania na jedną publikację to 13,36. Największy wskaźnik cytowań osiągnęła publikacja 
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Effects of the presence of sulfonamides in the environment and their influence on human 

health. Publikacja przedstawia najczęściej stosowane rodzaje sulfonamidów, używane  

w opiece zdrowotnej i weterynarii. Autorzy omówili także, jakie problemy wynikają z ich 

pojawienia się w biosferze, oraz wykazali, że ich obecność w środowisku wynika głównie  

z działalności rolniczej (Baran i in., 2011). Główne ośrodki w Polsce, które zajmują się tematyką 

ryzyka środowiskowego, zostały przedstawione w tabeli 14. Analizując te instytucje, można 

zauważyć, że pokrywa się to z wcześniej omawianymi obszarami, do których, jako czołowych, 

należała medycyna.  

 

Tabela 14. Główne ośrodki naukowe w Polsce, zidentyfikowane dla słów kluczowych 
environmental risk 

Ośrodek naukowy 
Liczba prac 

naukowych 

% z 294 publikacji 

naukowych 

Polska Akademia Nauk 31 10,544 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 19 6,463  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 18 6,122  

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 17 5,782  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  16 5,442  

Uniwersytet Gdański  16 5,442  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 15 5,102  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

Dla Polski wyszczególniono 1733 autorów, którzy opublikowali łącznie 294 publikacje. 

Najwięcej, bo 10 opracowań, napisał Piotr Stepnowski, naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego, 

który jest specjalistą w dziedzinie ochrony środowiska. Na podstawie publikacji wyszukanych 

dla słów kluczowych environmental risk h-index wynosi 7. Najczęściej cytowaną publikacją jest 

Progress in evaluation of risk potential of ionic liquids-basis for an eco-design of sustainable 

products. Artykuł jest publikacją zbiorową, powstał jako odpowiedź na potrzebę 

zrównoważonego rozwoju i opisuje nowe, zaktualizowane ustalenia dotyczące 

zrównoważonego projektowania produktów dla cieczy jonowych. Nacisk kładziony jest 
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właśnie na ryzyko środowiskowe (Jastorff i in., 2005). Tabela 15 przedstawia liczbę autorów  

i jednocześnie liczbę publikacji przez nich wydaną. Kolejny raz potwierdza to prawo Lotki. Jak 

widać, największa liczba autorów opublikowała wyłącznie jeden artykuł. Należy zauważyć, iż 

nie oznacza to braku wkładu w badany obszar – być może prace nie są indeksowane w Bazie 

Web of Science.  

 

Tabela 15. Liczba autorów publikująca z zakresu ryzyka środowiskowego w Polsce 

Liczba autorów Liczba publikacji 

1 10 

1 9 

1 8 

1 7 

2 6 

7 5 

22 4 

48 3 

191 2 

1459 1 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

3.1.8. Przegląd literatury z zakresu ryzyka środowiskowego w przemyśle budowlanym 

Kolejnym etapem jest zawężenie słów kluczowych. Dysertacja skupia się w głównej mierze 

na ryzyku środowiskowym, występującym w procesach logistycznych w budownictwie.  

W związku z tym do wyszukania publikacji posłużono się podstawowym pojęciem ryzyka 

środowiskowego (environmental risk), a drugim określono przemysł budowlany (construction 

industry).  
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W pierwszym etapie łączna liczba uzyskanych publikacji dla obszaru badań to 18 302 wyniki. 

Jednak przy użyciu drugiego słowa kluczowego ta liczba została ograniczona wyłącznie do  

9 publikacji. Tabela 16 prezentuje wyniki wyszukiwania. Przefiltrowane dane również zostały 

zapisane na zewnętrznym nośniku danych w celu dalszej analizy. 

 

Tabela 16. Wyniki wyszukiwania po zawężeniu do słów kluczowych environmental risk  
i construction industry 

Słowa kluczowe Wyniki wyszukiwania 

Environmental risk AND construction industry 9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

Opracowań dotyczących tego obszaru wiedzy jest niewiele, nie oznacza to jednak, że temat 

jest nieistotny. Do tej chwili temat jest niewystarczająco zbadany, co stanowi lukę badawczą. 

Dla wyników wyszukiwania h-index wynosi 4, natomiast średnia cytowania to 8,56, a łączna 

suma cytowań równa się 77.  

Pierwsza publikacja powstała w 2007 roku. Jak z niej wynika, beton jest drugą po wodzie 

najczęściej używaną substancją na świecie. W procesie produkcji cementu i betonu, rozbiórki 

konstrukcji betonowych, recyklingu zachodzą czynności, które są potencjalnym zagrożeniem 

dla środowiska i jednocześnie powodują straty finansowe. W celu utworzenia 

zrównoważonego przemysłu niezbędne jest zmniejszenie ryzyka środowiskowego. Autorzy 

zaprezentowali symulację systemu, który bada optymalny przepływ materiałów betonowych, 

strategii przedsiębiorstwa w celu zminimalizowania właśnie tego typu ryzyka (Noguchi  

i Fujimoto, 2007). 

Jak dotąd jest to niewystarczająca liczba publikacji, aby określić trend. Na podstawie bazy 

Web of Science można także zauważyć, że nie ma przodującego ośrodka, który specjalizowałby 

się w publikowaniu z tymi słowami kluczowymi Można natomiast dostrzec, że główne ośrodki 

publikujące pochodzą z Azji, w większości z Chin. Nie można również wyszczególnić czołowych 

autorów, ich ogólna liczba w tej chwili to 40. Z analizy wynika, że 9 publikacji pochodzi z kilku 

obszarów wiedzy, takich jak nauki o środowisku, technologia budowlana, inżynieria, 

technologia naukowa obejmująca inne tematy, materiałoznawstwo, chemia i nauka  

o polimerach. Podział na poszczególne kategorie został przedstawiony w tabeli 17. 
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Tabela 17. Główne obszary wiedzy zidentyfikowane dla słów kluczowych environmental 
risk i construction industry 

Obszar nauki 

Liczba 

publikacji 

naukowych 

% z 18 302 

publikacji 

naukowych 

Ekologia, nauki o środowisku 4 44,44  

Technologia budowlana 3 33,33  

Inżynieria 3 33,33  

Technologia naukowa (inne tematy) 3 33,33  

Materiałoznawstwo  2 22,22  

Chemia 1 11,11  

Nauka o polimerach 1 11,11  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science. 

 

Najczęściej cytowanym artykułem spośród dziewięciu wyodrębnionych jest Life cycle 

carbon dioxide emissions simulation and environmental cost analysis for building construction. 

Z punktu widzenia dysertacji jest to istotna publikacja, ponieważ potwierdza słuszność 

podjęcia tematu. W artykule stwierdzono, że przemysł budowlany wywiera duży wpływ na 

środowisko, zwłaszcza emisja dwutlenku węgla. Autorzy podkreślili, że ostatnie lata  

w budownictwie to głównie skupienie się na kosztach ekonomicznych, a nie na wpływie 

działalności na otoczenie. Zmiana nastąpiła w ostatnim czasie, kiedy to dostrzeżono zależności 

między przemysłem, cyklem życia produktów (w tym przypadku budynków) i środowiskiem. 

W badaniu zaprezentowano system oceny emisji dwutlenku węgla, z funkcją obliczania 

kosztów środowiskowych. Przedstawiona metoda może zostać wykorzystana w praktyce 

gospodarczej i okazać się pomocna dla inżynierów, architektów, którzy będą mieli zdolność do 

oceny ryzyka środowiskowego dla cyklu życia budynku, czego następstwem będzie dobór 

odpowiedniej metody budowlanej (Chou i Yeh, 2015). 

Ciekawą pozycją, która dotyczy badanego obszaru, jest artykuł, w którym omówiono, w jaki 

sposób zadania budowlane narażają pracowników na wiele ergonomicznych czynników ryzyka 

– w tym ryzyka środowiskowego, co powoduje możliwość wystąpienia zaburzeń mięśniowo-
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szkieletowych w różnym stopniu. Efektem są problemy powodujące kosztowne opóźnienia 

(Inyang, Al-Hussein, El-Rich i Al-Jibouri, 2012). Natomiast w Malezji wdrożono 

uprzemysłowiony system budowlany, który miał się skupić na masowej produkcji i produktach 

modułowych. Przeprowadzono badanie kryteriów wyboru lokalizacji dla nowych zakładów 

produkcyjnych i jednym z ważniejszych wniosków płynących z artykułu był ten, że ryzyko 

środowiskowe okazało się istotnym czynnikiem wyboru (Azman i in., 2014). To, że kryterium 

ryzyka środowiskowego nabiera znaczenia, było widoczne również w nowelizacji ustawy  

o ochronie środowiska z 2001 roku, a także w przepisach i regulacjach dotyczących ochrony 

środowiska w budownictwie (Azman i in., 2014, s. 138). 

Jak pisano w pierwszym rozdziale, logistyka zwrotna jest istotnym procesem z punktu 

widzenia logistyki w budownictwie. Tego właśnie dotyczy kolejny artykuł, skupiający się na 

substancji, jaką jest heksabromocyklododekan (HBCD). Produkt ten jest często 

wykorzystywany w budownictwie, jednak wywiera negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta. Był 

stosowany głównie w piankach styropianowych. Większość tych produktów wkrótce stanie się 

odpadem budowlanym, częściowo powstałym w wyniku rozbiórek, w momencie kiedy obiekty 

skończą swój cykl życia. Takie odpady trafiają zwykle na wysypiska śmieci lub do spalarni. 

Jednak recykling HBCD stanowi niewielki udział w porównaniu ze składowaniem go na 

wysypiskach, a taki stan rzeczy powoduje zagrożenie dla środowiska. Zauważono, że niewiele 

uwagi poświęcono temu tematowi, dlatego w artykule zwrócono uwagę na globalne 

zagrożenia dla środowiska związane z HBCD (Nie i in., 2015). 

Kolejną publikacją potwierdzającą znaczenie ryzyka środowiskowego dla przemysłu 

budowlanego jest opracowanie dotyczące kosztów transakcyjnych. Są one powszechnym 

problemem w budownictwie i stanowią zagrożenie dla realizacji projektów. Badacze 

wykorzystali ryzyko jako zjawisko wpływające na koszty transakcyjne, które przekładają się na 

powodzenie inwestycji. Badanie zostało wykonane w Pakistanie, a udział w nim wzięło 475 

respondentów. Ostateczne wyniki uznały wpływ ryzyka środowiskowego na koszty 

transakcyjne za istotny czynnik ryzyka. Respondenci określili go jako krytyczny, ponieważ 

etapy inwestycji uzależnione są od czynników zewnętrznych, na które nie mają 

bezpośredniego wpływu, a projekty są narażone na niepewności. Jednocześnie ryzyko 

środowiskowe zostało podzielone na podkategorie: nieprzewidziany warunki pracy (25,62%), 

nieprzewidziane zdarzenia (25,48%), niekorzystne warunki pogodowe (24,84%) i strajki 

pracowników (24,06%) (Ali i in., 2018).  
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Analiza bibliometryczna, w której na początkowym etapie wyszczególniono 18 302 

publikacje, pokazała, że problem ryzyka środowiskowego omawiany jest bardzo szeroko  

w wielu dziedzinach, co dowodzi, że jest to zjawisko interdyscyplinarne. Trend publikacji wciąż 

jest rosnący, nie nastąpiło więc wyczerpanie ani nasycenie tematu. Po zawężeniu słów 

kluczowych do przemysłu budowlanego w znacznym stopniu zmniejszyła się liczba publikacji, 

było ich zaledwie 9. Można uznać to za lukę badawczą, którą należy wypełnić. Dotychczas 

wydane publikacje potwierdzają istotność ryzyka środowiskowego dla budownictwa. Co 

więcej, w literaturze można odszukać publikacje, które obejmują badania mające na celu 

zidentyfikowanie materiałów budowlanych szybko odnawialnych i mających niewielki wpływ 

na środowisko. Dotychczas takimi materiałami były na przykład: bambus (Mahdavi i in., 2011), 

trzcina cukrowa, a nawet, co ciekawe, łuski ryżu (Kazmi i in., 2016). Budownictwo, tuż obok 

energii i transportu, stanowi jeden z trzech najważniejszych czynników przyczyniających się do 

emisji gazów cieplarnianych, które stanowią zagrożenie dla klimatu (IPCC, 2019). Wymusiło to 

na przemyśle podjęcia działań, które byłyby zrównoważone i wywierałyby pozytywny wpływ 

na otoczenie (Kibert, 2007). W przeszłości to redukcja kosztów, zwiększanie wydajności, 

jakości były głównymi powodami do podjęcia zmian w przedsiębiorstwach. Jednakże rosnąca 

świadomość społeczeństwa, przedsiębiorców, wykonawców co do wpływu budownictwa na 

środowisko powoduje wyznaczenie nowego kierunku działań (Ortiz, Castells i Sonnemann, 

2009).  

Należy zauważyć, że analiza bibliometryczna jest narzędziem niepozbawionym wad. 

Niestety, pomimo obszerności bazy nie są w niej zawarte wszystkie dostępne publikacje na 

temat badanego obszaru wiedzy. Pomimo to analiza bibliometryczna pozwala na 

usystematyzowanie dotychczasowej literatury, pokazanie trendu.  Właśnie na tej podstawie, 

można uznać, że badanie ryzyka środowiskowego w procesach logistycznych przemysłu 

budowlanego to słuszny kierunek badań. Dodatkowo, jak wcześniej wspomniano, analiza 

bibliometryczna jest pomocna w obszarach nierozpoznanych dotychczas. 
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3.2. Logistyka zwrotna i ekologistyka sposobem ograniczania ryzyka 
środowiskowego 

 

Logistykę można podzielić na systemy, z których się składa. Można wyróżnić logistykę 

zaopatrzenia, produkcji czy dystrybucji, ale w jej skład wchodzi również magazynowanie, 

transport, logistyka zwrotna. W wyniku ograniczania negatywnego wpływu na środowisko 

wymienionych dziedzin logistyki, wyłania się kolejna – ekologistyka. Przedmiotem pracy jest 

ryzyko środowiskowe w procesach logistycznych budownictwa, z tego punktu widzenia 

istotniejsza jest logistyka zwrotna, jednak za zasadne uznaje się przedstawienie również 

ekologistyki. 

Rozwiązywanie problemów z obszaru ekologii i środowiska jest istotne zarówno  

z indywidualnego punktu widzenia – jednostki, obywatela, jak i władz państwa. Zwiększająca 

się świadomość społeczna, ryzyko wyczerpania złóż naturalnych sprawiają, że ekologistyka 

stała się ważnym i potrzebnym narzędziem, które jest przedmiotem badań, a jej szerokie 

zastosowanie sprawia, że analizowana jest w różnorodnych dziedzinach, na przykład na rynku 

produktów żywnościowych (Dorozińska i in., 2016), w transporcie (Dyczkowska, 2013) czy  

w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego w państwie (Rzeczyński, 2011). Zadaniem 

ekologistyki jest podkreślenie wpływu procesów produkcyjnych, usług i innych działań 

logistycznych na środowisko. Analiza, odpowiednie narzędzia i metody związane  

z ekologistyką pozwalają z jednej strony na redukcję kosztów ponoszonych na logistykę,  

a z drugiej na pozytywny wpływ na środowisko.  

Dotychczasowe publikacje nie przedstawiają jednej, konkretnej definicji ekologistyki, 

dlatego podejście do tego obszaru wiedzy opiera się na wiedzy z zakresu logistyki i środowiska 

(Husáková, 2014, s. 100). Z tego względu początkiem rozważań w tym obszarze była ekologia, 

czyli „nauka o prawach rządzących w stosunkach pomiędzy środowiskiem naturalnym  

i żyjącymi w nim organizmami i zespołami” (Szołtysek, 2009, s. 7). Korzeniowski i Skrzypek 

zdefiniowali ekologistykę jako optymalne rozwiązania z zakresu zbierania, usuwania  

i kierowania do recyklingu lub likwidacji różnego rodzaju odpadów, które charakteryzują się 

wysokim negatywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo (Korzeniowski i Skrzypek, 

1999). W literaturze polskiej w większości ekologistyka odnosi się do recyklingu, zarządzania 

odpadami (Rzeczyński, 2011, s. 1258). Korzeń (2001) pisał o ekologistyce na podstawie 

procesu recyklingu i zarządzania gospodarką odpadami. Jest to zbyt wąski zakres, ponieważ 
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EKOLOGISTYKA

Ocena wpływu procesów na 
środowisko
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Znalezienie najlepszej 
dostępnej technologii dla 
poszczególnych procesów
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zanieczyszczenia i 

monitorowanie potencjalnych 
źródeł emisji

procesy logistyczne powinny być analizowane w odniesieniu do środowiska na znacznie 

wcześniejszych etapach. Dla polepszenia, a przynajmniej niepogorszenia stanu środowiska 

naturalnego konieczne jest skupienie się na zarządzaniu procesami logistycznymi, przy 

uwzględnieniu otoczenia. Gospodarkę odpadami można zaliczyć do logistyki zwrotnej, która 

często utożsamiana jest właśnie z ekologistyką. 

Do działalności logistycznej z perspektywy środowiska można podejść w różnoraki sposób. 

Po pierwsze, rozpoczynając od wyboru odpowiedniej lokalizacji do realizacji działań 

przedsiębiorstwa. Po drugie, konieczna jest akceptacja przepisów prawnych obowiązująca na 

danym obszarze, może ona dotyczyć segregacji odpadów, gospodarki surowcami, 

zanieczyszczenia powietrza. Po trzecie, przedsiębiorstwo może generować wartość dodaną 

dla środowiska, prowadząc pomiary i stosując środki ochrony w taki sposób, aby finalnie 

wywoływać nie neutralny, lecz pozytywny wpływ na otoczenie (Husáková, 2014, s. 100). Na 

tej podstawie miary ekologistyki można przedstawić według kategorii zaprezentowanych na 

rysunku 3. Zostały one przedstawione w ośmiu odrębnych typach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Husáková, 2014, s. 100). 

 

Ekologistyka jako odrębny system może funkcjonować, jak wcześniej już wspomniano,  

w obszarze przepływu materiałów, w gospodarowaniu, kontrolowaniu i planowaniu 

Rysunek 3. Kategorie miar ekologistyki 
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recyklingu odpadów, zgodnie z zasadami technicznymi i technologicznymi spełniającymi 

wymagania prawne i środowiskowe. Jednakże pomijając aspekt wtórny, można stwierdzić, że 

proces ten ułatwia podejmowanie decyzji organizacyjnych i technicznych, w celu 

zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, już w toku realizacji 

procesów łańcuchów dostaw, w planowaniu produkcji, dystrybucji, czy zaopatrzenia, jak też w 

obsłudze klienta (Dyczkowska, 2013, s. 652).  

Jednym ze współczesnych procesów, które są opłacalne zarówno ekonomicznie, jak  

i środowiskowo jest logistyka zwrotna, polegająca na próbie zarządzania produktami zużytymi, 

wycofanymi z eksploatacji poprzez różne procesy odzyskiwania. Procesy te obejmują 

regenerację, recykling, ponowne użycie, a w ostateczności utylizację komponentów 

nienadających się do naprawy (Dev, Shankar i Swami, 2019). Uważa się, że logistyka zwrotna 

zaczęła rozwijać się w Europie już w latach 70-tych i 80-tych, a główną przesłanką była troska 

o środowisko. W późniejszym czasie okazało się, że motywacją mogą być właśnie aspekty 

ekonomiczne. Na długo przed pojawieniem się terminu logistyka zwrotna, Henry Ford 

wykorzystywał ponownie drewniane skrzynie  demontowane z akumulatorów 

samochodowych. Jednak błędem byłoby nazwanie Forda ekologiem, ponieważ jego strategia 

nie miała związku z dbałością o środowisko, odnalazł on w tym jedynie sens ekonomiczny 

(Amini i Retzlaff-Roberts, 2003). 

Wartość produktu jest jednym z kluczowych czynników decydującym o zaangażowaniu  

w proces logistyki zwrotnej. Produkty o niskiej wartości są częściej podlegają procesom 

odzysku, z kolei wyższy koszt regeneracji jest jednym z powodów, dla których 

przedsiębiorstwa nie decydują się na ten krok. Może mieć to również odzwierciedlenie  

w decyzji konsumentów, którzy prawdopodobnie wybiorą nowy produkt, ponieważ 

oszczędność będzie niewielka (Agrawal i Singh, 2019).  

Logistykę zwrotną dzieli się na dwa systemy: obieg otwarty i obieg zamknięty. W systemie 

otwartym to producent ponosi odpowiedzialność za zwrot i dalszą sprzedaż produktów. Z kolei 

w systemie zamkniętym producent odbiera zużyte produkty od klientów i wprowadza w nim 

zmiany w taki sposób, aby spełniał on dalej swoją funkcję. System zamknięty pozwala na 

wycofanie produktów wadliwych, w konsekwencji poprawiając chociażby satysfakcję z obsługi 

klienta (Sathish, 2019). 

Michniewska (2006) słusznie zauważa różnicę pomiędzy logistyką zwrotną a ekologistyką. 

Logistyka zwrotna polega na zastosowaniu koncepcji logistyki w odniesieniu do odpadów,  
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w celu stworzenia nowego produktu, w sposób ekologiczny i ekonomiczny jednocześnie.  

Z ekonomicznego punktu widzenia proces ten powinien polegać na obniżeniu kosztów 

logistycznych, przy zachowaniu dotychczasowego lub wyższego poziomu usług. Natomiast cel 

ekologiczny polega na redukcji wpływu na środowisko naturalne. Logistykę zwrotną można 

uznać za odrębny proces logistyczny. Z kolei ekologistyka w głównej mierze powinna być 

skupiona na zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko we wszystkich procesach 

logistycznych. Podsumowując, wspólnym mianownikiem obu pojęć jest ochrona środowiska 

naturalnego, jednakże ekologistyka to pojęcie szersze, której składową jest logistyka zwrotna. 

Należy wspomnieć, że w odniesieniu do dysertacji większe znaczenie ma logistyka zwrotna 

jako ostatni proces, który może stanowić punkt wyjścia do minimalizowania ryzyka 

środowiskowego. Warto jednak poświęcić uwagę ekologistyce, jako koncepcji, idei, chociażby 

ze względu na aktualne „zielone” trendy w budownictwie i biznesie. Sama logistyka zwrotna 

nie odzwierciedla podejścia w duchu ekologistyki, a skupia się wyłącznie na etapie zarządzania 

odpadami.  

Należy w tym miejscu przytoczyć kilka przykładów ze środowiska biznesu, gdzie ma to 

praktyczne zastosowanie. Najpierw jednak warto wspomnieć, że jest to częsty trend w branży 

TSL i automotive. Bardzo istotny jest tutaj właśnie trend, który powoduje, że przedsiębiorstwa, 

chcąc zdobyć przewagę nad konkurencją, przedstawiają swoje rozwiązania jako ekologiczne, 

gdy w rzeczywistości nie zawsze takie są. Jeden z niemieckich koncernów na tak zwanej aferze 

spalinowej stracił nie tylko pieniądze, lecz także swój wizerunek 

(https://www.forbes.pl/wiadomosci/volkswagen-afera-ze-spalinami-dotyczy-11-mln-aut-

akcje-vw-znow-pikuja/mpqkeb3). W branży TSL ekologiczny łańcuch dostaw związany jest  

z wdrożeniem koncepcji intermodalności. Redukcja kosztów łączących się z szeroko pojętą 

ochroną środowiska nabiera popularności wśród operatorów logistycznych (Dyczkowska, 

2013, s. 649). Wracając do przykładów przedsiębiorstw przyjaznych środowisku, można 

wymienić na przykład: 

1.  DB Schenker ‒  jako globalna marka informują, że zależy im na minimalizacji 

negatywnego wpływu poprzez redukcję emisji CO2. Co ważne, wpływają na rozwój transportu 

intermodalnego poprzez łączenie różnych gałęzi transportu w taki sposób, aby 

zminimalizować zużycie energii.  Kładą również nacisk na rozwój transportu kolejowego  

i nowoczesne narzędzia IT (https://www.dbschenker.com/).  
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2.  DP DHL – zarówno cała grupa, jak i jej polskie oddziały DHL wdrażają politykę ochrony 

środowiska GoGreen. Do 2050 roku chcą  osiągnąć zerową emisję zanieczyszczeń 

powstających na skutek operacji logistycznych. Jednakże już do 2025 roku zostały wyznaczone 

cele pośrednie, takie jak obniżenie o 50% emisji CO2 (w porównaniu z rokiem 2007); obniżenie 

lokalnego poziomu zanieczyszczenia poprzez wykorzystanie 70% „czystych”  środków dostawy 

– rowerów i aut elektrycznych,  osiągnięcie 50% rozwiązań ekologicznych w transakcjach 

sprzedaży; przeszkolenie 80% pracowników w ramach programu GoGreen 

(https://www.dhlparcel.pl/). 

3.  Lush Botanicals – przedsiębiorstwo kosmetyczne, pakujące swoje produkty w szkło 

chroniące produkt przed promieniowaniem UV-A, UV-B, oferuje przy zwrocie pięciu opakowań 

po zużytych kosmetykach kilkadziesiąt złotych na kolejne zakupy 

(https://lushbotanicals.com/). Z jednej strony zachęca to klienta do zwrotu i korzyści 

finansowej, z drugiej strony przedsiębiorstwo zmniejsza ilość generowanych odpadów. 

Idea zrównoważonego rozwoju stała się punktem wyjścia do zielonych łańcuchów dostaw, 

a w konsekwencji do powstania logistyki zwrotnej i ekologistyki. W nawiązaniu do przedmiotu 

pracy jest to istotny aspekt w budownictwie i procesach logistycznych w nim zachodzących.  

W kolejnym rozdziale, dotyczącym przemysłu budowlanego, zostanie omówiona kwestia 

zrównoważonego budownictwa, dlatego też została pominięta w tym miejscu.  

 

3.3. Problemy środowiskowe w świetle uregulowań prawnych  

 

Ważnym kierunkiem mającym na celu znalezienie sposobu na ograniczanie ryzyka 

środowiskowego w budownictwie jest poszukiwanie odpowiedzi w uregulowaniach prawnych 

i instytucjonalnych zarówno na poziomie międzynarodowym, europejskim, jak i państwowym. 

Literatura naukowa pokazuje, że budownictwo ma znaczący wpływ na środowisko (Chan i in., 

2009; Chen i in., 2010; Shen i in., 2007; Hendrickson i Horvath, 2000), a także na życie 

społeczne i gospodarcze (Darko i Chan, 2017), a wpływ budynków w całym ich cyklu życia 

uznano za duży problem dla środowiska (Ofori i in., 2000). Cały przemysł budowlany stoi więc 

przed dużymi wyzwaniami, również natury prawnej. 

Jak twierdzi Alwan (2017) oraz Chen i współpracownicy (2010), środowisko jest zagrożone 

ze strony budownictwa poprzez takie czynniki jak zanieczyszczenie środowiska, zmiany 
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klimatyczne, emisja dwutlenku węgla, malejące zasoby naturalne, wytwarzanie odpadów  

i zmiany użytkowania gruntów. Budownictwo zużywa około 50% wszystkich wydobytych 

zasobów złóż naturalnych i jest odpowiedzialne za generowanie ogromnych ilości odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (Hu i in., 2010). Co więcej, Darko i Chan (2017) piszą, że 

budownictwo zużywa ponad 40% światowej energii, 25% zasobów wody i 40% złóż 

naturalnych i jest jednocześnie producentem ponad 45% globalnego wytwarzania odpadów. 

W Unii Europejskiej dane te w omawianym sektorze kształtują się następująco: 42% zużycia 

energii, ponad 50% zasobów naturalnych, 35% emisji gazów cieplarnianych, 30% wszystkich 

wytwarzanych odpadów i zużycia wody (Komisja Europejska, 2011).  

To właśnie uwarunkowania prawne i instytucjonalne bardzo często stanowią o zmianach, 

są katalizatorami postępu, a rozróżniać je można właśnie ze względu na szczebel, na jakim 

kształtują one prawo. I tak przykładem międzynarodowego uregulowania jest Protokół z Kioto, 

który wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. Co ciekawe, dokument nie został podpisany przez 

Stany Zjednoczone, czyli jedno z najważniejszych państw wdrażających koncepcję 

zrównoważonego budownictwa. Rezultatem tego był brak większych zmian we wdrażaniu 

innowacji w budownictwie (Belniak, Głuszak i Zięba, 2013, s. 133). Każda znacząca zmiana 

powinna być zatem zaakceptowana przez liderów rynku, aby to oni w dalszej kolejności byli 

ogniwem napędzającym branżę.  

Podrozdział ten w głównej mierze będzie się ogniskował wokół polityki środowiskowej na 

szczeblu międzynarodowym. Globalizacja, dynamiczny rozwój innowacji stanowią wyzwanie 

dla prowadzonej polityki i uwarunkowań prawnych w dziedzinie środowiska. Można zauważyć, 

że we wcześniejszych latach większe problemy odsunęły w cień problemy środowiskowe ‒ 

kryzys finansowy, recesję gospodarczą, migrację. Jednakże zmianie uległ także obraz 

współczesnych problemów środowiskowych, stał się trudniejszy i bardziej złożony. Poprzez 

politykę i wprowadzanie stosownych rozporządzeń można regulować proste problemy 

środowiskowe, jednak wciąż pozostają nierozwiązane te największe, najbardziej zagrażające 

gospodarce i społeczeństwu, takie jak globalne ocieplenie klimatu, nadmierne wykorzystanie 

energii czy ogromne zanieczyszczenie powietrza. Są to długookresowe wyzwania, sprzeczne  

z krótkookresowymi założeniami politycznymi (Börzel i Buzogány, 2019, s. 316).  

Już w roku 1992 ówczesny przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu 

Europejskiego Ken Collins i jego współpracownik David Earnshaw, zajmując się prawem 

dotyczącym ochrony środowiska w  Unii Europejskiej (1992, s. 214), pisali, że „ustawodawstwo 
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nie będzie warte papieru, na którym jest drukowane, jeśli polityka się załamie lub 

zobowiązania nie zostaną wypełnione na etapie wdrażania”. Jednocześnie zauważyli, że 

nadawanie dużej rangi problemowi środowiskowemu było w tamtym czasie stosunkowo 

nowym zjawiskiem. Dyrektywy UE, będące głównym instrumentem prawnym w zakresie 

ochrony środowiska, są z jednej strony formalnym przedstawieniem prawa na arenie 

międzynarodowej, ale z drugiej również obejmują zakres praktyk krajowych (Collins  

i Earnshaw, 1992; Thomann i Sager, 2017). W procesie wdrażania dyrektyw uczestniczy wiele 

podmiotów krajowych, zaangażowanie widoczne jest różnych szczeblach. Osiągane efekty 

bardzo często nie przedstawiają tego, co było pierwotnym założeniem. Jest to wynik wielu 

czynników, biurokracji, ograniczeń administracyjnych, z pozoru nieistotnych spraw oraz 

niedostosowania dyrektyw UE do polityki krajowej (Borrass i in., 2015; Treib, 2014). Unia 

Europejska boryka się z problemem braku dostosowania do przepisów środowiskowych na 

etapie wdrażania w większości swoich projektów (Falkner i in., 2004; Börzel i in., 2010). 

Dyskusje dotyczące konieczności wdrażania nowych rozwiązań można zatem prowadzić na 

etapie początkowym, jednak wraz z ich zaakceptowaniem owe rozwiązania powinny być 

skrupulatnie egzekwowane, gdyż jest to jedyny sposób na usunięcie barier w implementacji 

kolejnych dyrektyw.  

Polityka środowiskowa Unii Europejskiej powinna mieć zastosowanie we wszystkich 

państwach członkowskich. W tym miejscu dochodzi do trudności, gdyż w teorii prawo UE 

zastępuje krajowe przepisy i działania. Jednak jak pokazuje praktyka, występują istotne różnice 

pomiędzy poszczególnymi instytucjami, państwami. W ostatnich dekadach w literaturze 

próbowano wyjaśnić to, co najczęściej określa się jako rosnący problem zgodności w UE (Treib, 

2014, s. 7‒9). Autor wyjaśnia, że istnieje pojęcie „wdrażania polityki”, które jest związane z tak 

zwaną koncepcją procesu polityki. Koncepcja ta zakłada, że polityka może być podzielona na 

kilka różnych etapów, począwszy od definiowania problemu i ustalania planu działania, przez 

formowanie polityki, oraz w dalszej kolejności jej wdrażanie. Po etapie wdrażania powinien 

nastąpić etap oceny i w zależności od wyników – zakończenie lub kontynuowanie 

wprowadzonych działań. Realizacja polityki jest przełożeniem jej na działanie (Barrett, 2004, 

s. 251). Podobną koncepcją jest pojęcie „zgodności”. Odnosi się ono do zapewnienia 

działalności spójnej z regulacjami prawnymi (Treib, 2014, s. 8). W poprzednim rozdziale 

omawiano ryzyko w strefie compliance. Proces wdrażania polityki środowiskowej w przemyśle 

budowlanym wpisuje się właśnie w tę funkcję. Koncepcja rozpoczyna się od normy prawnej, 
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co jest konfrontowane z podmiotami, których norma prawna dotyczy. Koncentruje się  

w głównej mierze na fazie wprowadzania w życie. Ponadto zgodność może wystąpić bez 

wdrożenia. Na przykład obecna praktyka może już być zgodna z ustaleniami wymaganymi 

przez normę. I odwrotnie, wdrożenie niekoniecznie musi prowadzić do zgodności (Raustiala, 

2000, s. 391–399). Niezależnie od tych różnic większość prowadzonych badań dotyczących 

zgodności skupia się na początkowej fazie całego procesu. W tym sensie wdrożenie i zgodność 

to dwie strony tego samego medalu. Badania jakościowe zwykle koncentrują się na praktykach 

politycznych w państwach, które prowadzą do legalnego przyjęcia (lub nieprzyjęcia) polityk UE 

lub ich praktycznej realizacji (lub niewdrożenia). W tym kontekście wdrożenie polityki ochrony 

środowiska UE było szczególnie popularnym przypadkiem pod koniec lat 90. XX wieku (Knill, 

1998; Knill i Lenschow, 2000; Jordan, 2001; Börzel, 2003). Badania te podkreślają istnienie 

znacznej luki we wdrażaniu. Przyczyniły się również do teoretycznych i koncepcyjnych analiz  

i prób przedstawienia szerzej tego obszaru (Treib, 2014). Niemniej naukowcy rzadko badali 

zmienność w czasie. Wiele badań opiera się raczej na założeniu, że UE stoi przed problemem 

niedopasowania, i ma na celu wyjaśnienie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Szczegółowe 

studia przypadków różnych aktów prawnych UE dotyczących środowiska w dużej mierze 

przyczyniły się do dalszych badań (Bondarouk i Mastenbroek, 2018). Uczeni zlokalizowali 

główne przyczyny niezgodności na poziomie państw członkowskich. W związku z tym czynniki 

specyficzne dla każdego kraju, takie jak kultura prawna i tradycje administracyjne, a także 

władza i potencjał państwa, były przedmiotem analizy uwzględniającym różnice  

w niezgodności.  

Sytuacja wyglądała analogicznie, gdy do Unii Europejskiej wstąpiły Grecja, Portugalia  

i Hiszpania w latach 80. Wywołało to debatę na temat tego, czy UE ma „problem południowy” 

(La Spina i Sciortino, 1993; Pridham i Cini, 1994). Trzech nowych członków miało poważne 

trudności z przestrzeganiem prawa UE, szczególnie tych dotyczących polityki ochrony 

środowiska. Literatura sugeruje, że problemy te wynikały z niektórych powszechnych 

niedociągnięć krajów śródziemnomorskich w odniesieniu do ich systemów administracyjnych 

i politycznych, słabości społeczeństwa obywatelskiego i niskiego poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego (Spanou, 1998; Eder i Kousis, 2001; Börzel, 2003; Koutalakis, 2004). 

Systemy zarządzania środowiskowego mają na celu uszeregowanie procedur związanych  

z zarządzaniem wpływem na środowisko, wynikającym z prowadzonych prac budowlanych. 

Christini, Fetsko i Hendrickson (2004) zaprezentowali certyfikowany system zarządzania 
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środowiskowego dla budownictwa. W artykule przedstawiono korzyści i koszty takich 

systemów. Wysunęli wniosek, że przedsiębiorstwa powinny zadbać o wdrożenie kompletnych 

systemów zarządzania środowiskowego, aczkolwiek zauważyli, że nie są one konieczne. 

Projekty budowlane są ogromnym wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia budżetu i planu 

prac, lecz także ze względu na środowisko. Nawet z pozoru niewielkie usterki, wyciek 

szkodliwej substancji może wywołać poważne konsekwencje środowiskowe, dodatkowo 

bardzo kosztowne w likwidacji. Z biegiem czasu przedsiębiorstwa starały się  

o międzynarodowe certyfikaty standardów. Pierwsze normy ISO 14001 zostały opublikowane 

w 1996 roku (Christini i in., 2004).  

ISO 14001 jest standardem do opracowania zarządzania przedsiębiorstwem, które nie 

wywiera negatywnego wpływu na środowisko. Według standardów ISO 14001 zarządzanie 

wpływem na środowisko to narzędzie umożliwiające organizacji kontrolę nad wpływem jej 

działań, produktów lub usług na środowisko (ISO, 2002). Norma ta składa się z czynników 

pogrupowanych w pięć obszarów: polityka środowiskowa, planowanie, wdrażanie, kontrola  

i działania naprawcze oraz analiza zarządzania. Istotne jest, że system ten jest uniwersalny, 

może zostać dostosowany do każdej firmy, niezależnie od branży, wielkości, lokalizacji  

i poziomu wpływu na otoczenie (Christini i in., 2004, s. 331).  

Powers (1995) pisał o normach ISO jako sposobie na ujednolicenie kwestii ochrony 

środowiska, co według niego w dłuższej perspektywie mogłoby się przysłużyć rozwojowi 

„globalnego ekosystemu”. Już w 1997 roku Yates i Aniftos przeprowadzili badania na 

amerykańskich firmach budowlanych, badania tyczyły się wcześniejszych norm ISO 9000. 

Normy ISO 9000 pochodzą z wojskowych standardów opracowanych podczas II wojny 

światowej (Zeng, Tian i Shi, 2005). Wnioski, jakie płynęły z kwestionariuszy, to przede 

wszystkim zwrócenie uwagi na fakt, że międzynarodowe bezpieczeństwo i dbałość  

o środowisko wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dalej zauważono, że 

przedsiębiorstwa dostrzegają związek między udziałem w rynku a wprowadzeniem norm. Cała 

grupa badanych przyznała, że standardy ISO są istotne, jednak problemem jest ich 

egzekwowanie (Yates i Aniftos, 1997). Kolejne badania, przeprowadzone przez Zeng  

i współpracowników (2005), wykazały, że przemysł budowlany z aprobatą przyjmuje 

integrację systemów ISO 9001 i ISO 14001. Zaletą dla przedsiębiorców jest przede wszystkim 

podobieństwo tych systemów, dzięki czemu problemem nie jest wdrożenie, ale samo 

funkcjonowanie z normami ISO, które oceniali bardzo pozytywnie. Aktualnie ISO 14000 ma 
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zastosowanie w około 171 krajach na całym świecie w celu ustalania zasad zarządzania 

środowiskowego (ISO, 2015, 2017). 

W literaturze można również znaleźć krytyczne publikacje, które ekologiczne rozwiązania 

w Unii Europejskiej uważają za mit. Artykuł Lenschow i Sprungk (2010) to próba, jak sam tytuł 

wskazuje, udowodnienia, że „zielona Europa” jest mitem. Artykuł miał na celu udowodnienie 

mitu o zielonej Europie zarówno ze strony polityków UE, jak i wśród poglądów opinii 

publicznej. Ze względu na pionierskie rozwiązania niektórych członków UE, jak też dorobek 

prawny z zakresu ochrony środowiska wspólnota mogła cieszyć się tak zwaną „zieloną 

reputacją” zarówno wśród obywateli, jak i na arenie międzynarodowej. Jak twierdzą autorzy 

artykułu, skontrolowanie rzeczywistości mogłoby podważać mit „zielonej Europy”. Wskazali, 

że jeśli Unia Europejska nie wypełni swoich globalnych zobowiązań w zakresie ochrony 

środowiska, to wizerunek lidera w tej dziedzinie osłabnie. Jednocześnie zauważyli, że obecne 

dowody nie są jednoznaczne. Z całą pewnością stwierdzili jednak, że występują problemy  

z wdrażaniem polityki środowiskowej. We wcześniejszej części tego podrozdziału problem 

wdrażania polityki w zróżnicowanym środowisku prawnym został już podjęty. Lenschow  

i Sprungk (2010) podają w wątpliwość również odwołania polityków do „inteligentnego 

wzrostu” między gospodarką a ochroną środowiska. Sugerują, że nie są one w żaden sposób 

poparte licznymi dowodami.  

Jednym z powodów gwałtownych zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia jest wzrost 

emisji gazów cieplarnianych (Alvarez-Herránz, Balsalobre, Cantos i Shahbaz, 2017). W celu 

ochrony środowiska na całym świecie niektóre z krajów o największym wskaźniku emisji gazów 

cieplarnianych wprowadziły szereg ulepszonych i sprawdzonych energooszczędnych narzędzi, 

aby zmniejszyć problem. Uważa się, że metody redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny 

być nieustannie wdrażane, co więcej ‒ powinny być uregulowane prawnie. Aby wdrażanie było 

skuteczne, rządy powinny zsynchronizować prawa, normy i narzędzia (Tam, Le, Tran  

i Illankoon, 2019). W kontekście pracy nad trzema zrównoważonymi filarami, tj. 

środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, wybór przepisów, a w dalszej kolejności 

wdrożenie i skonfrontowanie z istniejącymi już problemami środowiskowymi, jest zwykle 

wyzwaniem dla rządów państw. W praktyce gospodarczej w przeszłości zastosowano już kilka 

instrumentów międzynarodowych, takich jak na przykład deklaracja sztokholmska (Stockholm 

Convention, 1972), konwencja genewska (Geneva Convention, 1979), konwencja wiedeńska 

(Vienna Convention, 1985), protokół montrealski (Montreal Protocol, 1987). 
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Poniżej regulacje zostaną przedstawione z podziałem na regiony. Począwszy od Europy aż 

cztery z dziesięciu krajów OECD z największym wskaźnikiem emisji gazów cieplarnianych  

w latach 2004–2014 to kraje europejskie, tj. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy (Tam  

i in., 2019). W 2010 roku podano, że całkowita globalna emisja CO2 wzrosła o 30% od 2000 

roku, licząc łącznie 33 mld ton, co daje o 45% więcej od 1990 roku, który był rokiem bazowym 

dla protokołu z Kioto. W 1990 roku globalne emisje wyniosły z kolei 22,7 mld ton, co również 

daje wzrost o 45% w porównaniu z poziomem z roku 1970 roku. Tempo wzrostu o 45% 

globalnej emisji w ciągu 20 lat się nie zmieniło, jednak nastąpiło przemieszczenie się 

geograficzne sektora produkcyjnego, ponieważ coraz częściej jest on zastępowany przez 

sektor usług, zużywający mniej paliwa w krajach uprzemysłowionych. W 1990 roku kraje 

rozwinięte, zgodnie z protokołem z Kioto (w tym USA, które nie ratyfikowały protokołu), miały 

za cel ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, gdyż udział w globalnej emisji CO2 wynosił 68% 

w porównaniu z 29% w krajach rozwijających się. W 2010 roku także zanotowano duże 

zróżnicowanie regionalne trendów wzrostu emisji kształtowały się następująco: 54% dla 

krajów rozwijających się, 43% dla dojrzałych krajów uprzemysłowionych, pozostałe 3% to 

międzynarodowy transport lotniczy i morski (Koroneos, Nanaki i Xydis, 2012). 

Początkowo kwestie środowiskowe nie odgrywały znaczącej roli w powiększaniu się Unii 

Europejskiej. Obecnie w globalnym zarządzaniu środowiskiem UE skupia się wokół zmian 

klimatu, niebezpiecznych chemikaliów i odpadów, redukcji rtęci, zanieczyszczenia mórz. UE 

jest stroną ponad 55 globalnych i regionalnych traktatów środowiskowych. Równie często 

opowiada się za stosunkowo surowymi mandatami, wspiera organizowanie warsztatów  

i konferencji podnoszących świadomość środowiskową oraz zdolności do wdrażania 

rozwiązań. Jednocześnie Unia Europejska dąży do szerszego implementowania norm unijnych, 

mając na uwadze dbałość zarówno o środowisko, jak i interesy ekonomiczne, w celu 

stworzenia jednolitych warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku 

międzynarodowym  (Selin i Van Deveer, 2015).  

Odnawialne źródła energii są szeroko omawiane w państwach UE. Na przykład Włochy 

przyjęły dekret legislacyjny 387/2003 (zaktualizowany dekretem 28/2011), który stwierdza, że 

obiekty energii odnawialnej są przedmiotem zainteresowania publicznego. Zgodnie z tym 

procedury wydawania zezwoleń zostały uproszczone dekretem 28/2011. Zakłady o mocy 

mniejszej niż 1 MW wymagają jedynie „zawiadomienia o rozpoczęciu”, które jest dostarczane 

do urzędu gminy i nie wymaga dodatkowej dokumentacji. Natomiast Norwegia, która nie jest 
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częścią Unii Europejskiej, ale jako członek EOG jest zobowiązana do przyjęcia unijnej 

dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii 2009/28/WE. Tym sposobem od 2012 roku 

Norwegia ma krajowy plan działania na rzecz energii odnawialnej (NREAP) z celami do 2020 

roku. Zastąpił on krajową strategię bioenergetyczną (Cavicchi, Bryden i Vittuari, 2014). Jak 

wynika z literatury, od 1999 roku zaobserwowano tendencję spadkową emisji gazów 

cieplarnianych we wszystkich czterech krajach europejskich, o których wcześniej wspomniano. 

Ten trend doskonale pokrywa się z okresem obowiązywania przepisów prawnych. Włosi 

przyjęli w 2003 roku dekrety dotyczące energii odnawialnej, co spowodowało ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych. Z kolei w 2010 roku Niemcy uchwalili ustawę o ochronie klimatu, 

która ponownie bezpośrednio doprowadziła do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych  

w długim okresie. Wielka Brytania przyjęła w 1999 roku ustawę o zapobieganiu 

zanieczyszczeniom i ich kontroli (Tam i in., 2019).  

Z kolei w Stanach Zjednoczonych różnorodne przepisy, normy i regulacje są wyznacznikami 

działań dla amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Ustawa o polityce ochrony środowiska 

z 1969 roku (NEPA) jest prawem ochrony środowiska wprowadzonym w życie w 1970 roku 

(Anderson, 2013). System Stanów Zjednoczonych jest bardzo złożony, składa się z wielu 

rozdrobnionych praw. Wielkość emisji gazów cieplarnianych w tym kraju wahała się na 

przestrzeni lat, za co odpowiadało wiele czynników. Podobnie w Kanadzie wygląda fluktuacja 

emisji gazów cieplarnianych. Wynika to poniekąd z sąsiedztwa Stanów Zjednoczonych  

i obrania podobnego kierunku w walce z ochroną klimatu (Tam i in., 2019). Trzy podstawowe 

kanadyjskie akty prawne to ustawa o ochronie środowiska z 1987 roku, ustawa o ocenie 

środowiska z 1992 roku i ustawa o ochronie środowiska z 1999 roku (Prawo o ochronie 

środowiska, 2013).  

Rządy państw powinny skupić się na tworzeniu prawa, które mogą regulować 

zrównoważony wzrost gospodarczy, a jednocześnie bardziej ekologiczny rozwój otoczenia, 

aby zapobiec potencjalnym katastrofom. Jak wcześniej wspomniano, z literatury wynika, że 

wzmożona emisja gazów cieplarnianych powstaje wraz ze wzrostem gospodarczym, który 

zaobserwowano w Europie. Dlatego przepisy powinny być tworzone tak, aby móc ograniczać 

zanieczyszczenie środowiska, dając równocześnie możliwości dalszego wzrostu 

gospodarczego, ale w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. W taki sposób postąpiono 

w Kanadzie, gdzie w 2005 roku nastąpił drastyczny wzrost emisji gazów cieplarnianych. 

Wprowadzono akty prawne, w których oprócz regulacji ograniczających emisję zastosowano 
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zmiany skupiające się wokół zrównoważonego rozwoju (Tam i in., 2019). Takie podejście  

z pewnością pomaga gospodarce utrzymać wzrost zgodny ze zrównoważonymi trendami  

w zakresie środowiska. Implementowanie procedur wymaga jednak, poza krajowym 

systemem zielonych przepisów, konsekwentnych działań globalnych na postawie 

zrównoważonych norm, takich jak chociażby protokół z Kioto, co pozwala na synchronizację  

w skali światowej. 

Rządy w celu zwiększania energetycznej efektywności skupiają się na szerszej perspektywie 

wdrażanych rozporządzeń. I tak można ustanowić ramy, które mają zastosowanie dla ogółu 

społeczeństwa. Takie rozwiązanie zawiera ustawa o racjonalnym zużyciu energii w Japonii  

i ustawa o zrównoważonym rozwoju w Korei Południowej z 2015 roku (Law Concerning the 

Rational Use of Energy). Te akty prawne skupiają się nie tylko na przemyśle, ale także na 

użytkownikach indywidualnych. Pomaga to rządowi, ale również przedsiębiorstwom  

i gospodarstwom domowym na kontrolowanie zużycia energii, a tym samym emisji gazów 

cieplarnianych z eksploatowanych budynków. Informacje te w dalszej kolejności mogą 

posłużyć jako wyznacznik do dalszych działań, mających na celu poprawę środowiska. Jest to 

niezwykle ważne z punktu widzenia przemysłu budowlanego, ponieważ zwiększanie 

świadomości użytkowników i potencjalnych klientów stawia kolejne wyzwania przed 

deweloperami, którzy są zmuszeni do dostosowywania projektów pod wymagania klientów.  

W celu zwiększania wiedzy społeczeństwa na temat negatywnych konsekwencji emisji 

gazów cieplarnianych powinny funkcjonować programy i inicjatywy uświadamiające, aby 

uczyć społeczeństwo, angażować je do aktywnego udziału w procesie redukcji 

zanieczyszczenia, a tym samym ryzyka środowiskowego. Istotne jest też zwiększanie poczucia 

indywidualnej odpowiedzialności za generowane zanieczyszczenie. Dzięki temu przemysł 

budowlany będzie zmieniał swoje działania na bardziej ekologiczne, gdyż grupa docelowa 

będzie stawiała wymagania. Jednakże sama świadomość, podobnie jak akty prawne, nie są 

wystarczające, co widać na przykładzie Meksyku. W państwie wprowadzono wiele przepisów, 

ale nie poskutkowało to redukcją gazów cieplarnianych. Powodem był brak synchronizacji 

pomiędzy ustawami a wymogami kraju (Tam i in., 2019). Pewne jest, że same uwarunkowania 

prawne nie mogą zmniejszyć zanieczyszczenia, konieczne są do tego narzędzia wspierające 

przepisy i normy. Narzędzia te mogą ustanowić samorządy, stany, rady miast, mają służyć 

rządom państw w elastycznym kształtowaniu środowiskowego systemu prawnego. 
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W odniesieniu do przedsiębiorstw ujętych w badaniu stanowisko zajmuje także Komisja 

Europejska. Usługi budowlane mają ogromne znaczenie dla gospodarki UE. Prace budowlane 

wykonywane przez przedsiębiorstwa budowlane czy deweloperów stanowią 6,1% PKB Unii 

Europejskiej i 7,3% zatrudnienia w UE. W związku z kluczowym znaczeniem, ale i niewielką 

integracją jednolitego rynku Komisja Europejska uznała, że budownictwo to sektor usług 

priorytetowych w ramach działań polityki rynku wewnętrznego. Restrykcyjne przepisy 

krajowe stanowią barierę do rozszerzania działalności transgranicznej. Obecnie można 

wykazać, że istnieje znaczny niewykorzystany potencjał wzrostu usług budowlanych w Unii 

Europejskiej. 

Kolejne postanowienia Komisji Europejskiej mówią, że na mocy dyrektywy usługowej  

z 2006 roku usługodawcy z wielu sektorów, w tym usług budowlanych, mogą swobodniej 

prowadzić działalność w innym kraju UE lub świadczyć usługi tymczasowe za granicą.  

Natomiast w 2011 roku wprowadzono rozporządzenie o wyrobach budowlanych, które 

ustanowiło zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej,  

a także ułatwiło przedsiębiorstwom usługowym wykorzystanie wyrobów budowlanych za 

granicą poprzez wprowadzenie wspólnych zasady oceny ich właściwości użytkowych.  

Poza przepisami dotyczącymi regulacji rynku wewnętrznego na usługi budowlane wpływają 

również określone dziedziny prawa dotyczące środowiska, efektywności energetycznej, 

zagospodarowania przestrzennego, pracy. W 2012 roku w ramach inicjatywy „Europa 2020” 

Komisja opublikowała komunikat „Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności 

sektora budowlanego i jego przedsiębiorstw”. Omówiono w nim między innymi ramy prawne, 

przed którymi stoją przedsiębiorstwa budowlane. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych dla tych podmiotów. Przepisy krajowe dotyczące usług budowlanych są 

bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach członkowskich UE.  

W ramach komunikatu przeprowadzono trzy badania. W pierwszym, „Uproszczenie  

i wzajemne uznawanie w sektorze budowlanym na podstawie dyrektywy o usługach” (2016) 

oceniono wpływ, jaki wspomniana dyrektywa miała na systemy zezwoleń nałożone na 

usługodawców budowlanych. Ocena ta obejmowała dostęp do rynku w celu świadczenia usług 

budowlanych, a także inne zezwolenia nałożone w kontekście wykonywania robót 

budowlanych. Badanie wykazało szerokie spektrum przeszkód zarówno dla prowadzenia 

działalności gospodarczej, jak i tymczasowego świadczenia transgranicznego na poziomie 

regulacyjnym i administracyjnym. 
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Kolejne badanie, „Badanie kosztów związanych z transgranicznym dostępem do rynków  

w celu świadczenia usług budowlanych” (2018), wykazało inny rodzaj zezwoleń nałożonych na 

dostawców usług. Usługi objęte tym badaniem obejmowały instalację urządzeń gazowych, 

instalację związaną z efektywnością energetyczną, instalację urządzeń grzewczych, 

telekomunikacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych, instalację wind, instalacje przeciwpożarowe 

i alarmowe, instalacje ciśnieniowe i wyciągowe, a także usługi usuwania azbestu. Badanie 

zawierało również dane z poprzedniej analizy. W tym natomiast oceniono koszty, jakie 

ponoszą transgraniczni usługodawcy budowlani. 

Trzecie badanie, które ma zostać opublikowane w 2020 roku, dotyczy kontrolowania zasad 

korzystania z wyrobów budowlanych podczas świadczenia usług. Prawo unijne, w głównej 

mierze wspomniane rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych i dyrektywa usługowa, 

zobowiązują kraje członkowskie do korzystania z większości wyrobów budowlanych, które 

stosują zasady oparte na właściwościach użytkowych. Pozwala się na stosowanie różnych 

rodzajów wyrobów budowlanych, które spełniają określone wymagania eksploatacyjne, 

jednocześnie wymogi są ustalane w sposób niedyskryminacyjny i uzasadniony. Badanie ma na 

celu wykazanie, czy tak jest również w praktyce regulacyjnej krajów UE. 

Wspólne prawa na szczeblu unijnym, globalnym mają kluczowe znaczenie dla spowolnienia 

procesu zmiany klimatu. Przemysłowi budowlanemu potrzeba czasu na dostosowanie się do 

obowiązującego prawa, które wraz z rozwojem gospodarczym jest coraz bardziej restrykcyjne, 

a konsekwencje dla nieprzestrzegających regulacji są surowsze. Podsumowując, należy 

stwierdzić, że jest to bardzo czasochłonny proces, składający się z kilku etapów. Początkowa 

faza obejmuje uchwalenie ustaw i rozporządzeń, a dalej faktyczne wprowadzenie w życie. 

Następnie pozostaje monitorowanie i kontrolowanie oraz aktualizowanie norm prawnych. 

Ponadto wykazuje się bezpośredni związek między rozwojem gospodarczym a wielkością 

zanieczyszczenia w danym kraju. Dla badanych przedsiębiorstw otoczenie prawne ma 

znaczenie i wpływa na poziom ryzyka środowiskowego, ponieważ regulacje nadają kierunek 

dalszemu rozwojowi i wydawać by się mogło, że obostrzenia niejako zmuszają do szukania 

rozwiązań bardziej innowacyjnych, nowatorskich, co zostało uwzględnione w badaniu 

ankietowym niniejszej dysertacji.  
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ROZDZIAŁ 4. CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO  

4.1 Budownictwo w Polsce 
 

W dysertacji podjęto badania dotyczące wybranych podmiotów przemysłu budowlanego. 

Według rankingu największych spółek budowlanych w Polsce przychód osiągnięty przez 15 

przodujących podmiotów w 2016 roku osiągnął 28,6 mld zł. To z kolei stanowi spadek o 3%  

w stosunku do 2015 roku (Deloitte, 2017). Natomiast tak jak przewidywano, po spadkach  

w latach wcześniejszych w roku 2017 zanotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej. 

Przychody wzrosły aż o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego, tym samym dając łączną 

kwotę ponad 30 mld zł (Deloitte, 2017). Wyniki przedstawione w tym podrozdziale będą 

dotyczyły głównie roku 2016, który można ocenić jako niekorzystny w stosunku do roku 2018, 

oraz roku 2017, diametralnie odmiennego pod względem ekonomicznym od wcześniejszego. 

Jak wynika z tabeli 18, na pierwszym miejscu znajduje się Grupa Budimex z przychodami  

w wysokości 5,6 mld zł, co daje 8,5% wzrostu w odniesieniu do roku wcześniejszego. 

Natomiast Skanska, zajmująca drugie miejsce, w zestawieniu odnotowała spadek aż o 14,4%. 

Podium zamyka Grupa Strabag ze spadkiem o 11%. Inaczej układa się wartościowy wzrost 

przychodów spółek, gdyż na pierwszym miejscu jest Grupa Budimex, w dalszej kolejności 

Grupa PBG, a trzeci wynik zanotowała Grupa Mostostal Warszawa (Deloitte, 2017). Warto 

zwrócić uwagę na to, że ostatnia z wymienionych spółka w ubiegłych dwóch latach notowała 

spadki, a w ostatnim roku wzrost przychodów w firmie wyniósł 10% i spowodował awans  

o dwa miejsca w poniższym rankingu. 

 

Tabela 18. Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem przychodów 
w roku 2016 (w tys. zł) 

Lp. Nazwa spółki 
Przychody 

w roku 2016 

Zmiana 

nominalna 

przychodów 

Zmiana procentowa 

w stosunku do 2015 

roku (w %) 

Pozycja 

w rankingu 

2016 do 

2015 

1. Grupa Budimex 5 572 290 438 296 8,5 ↑ 

2. Skanska S.A. 3 793 600 ‒637 300 ‒14,4 ↓ 
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3. Grupa Strabag 3 423 635 ‒423 788 ‒11 ↔ 

4. 
Grupa Polimex 

Mostostal 
2 668 221 119 646 4,7 ↔ 

5. Grupa PBG 1 987 014 188 199 10,5 ↔ 

6. Grupa Erbud 1 789 776 74 358 4,3 ↔ 

7. 
Grupa Mostostal 

Warszawa 
1 403 102 127 671 10,0 ↑ 

8. Grupa Trakcja 1 381 173 51 993 3,9 ↓ 

9. Grupa Unibep 1 249 239 6 379 0,5 ↑ 

10. Grupa PORR 1 109 738 ‒184 466 ‒14,3 ↓ 

11. 
Grupa 

Elektrobudowa 
971 480 ‒271 350 ‒21,8 ↔ 

12. Warbud S.A. 930 435 ‒176 425 ‒15,9 ↑ 

13. 
Grupa Mostostal 

Zabrze 
792 312 32 688 4,3 N 

14. 
Mota – Engil 

Central Europe S.A. 
786 886 ‒162 690 ‒17,1 ↔ 

15. Grupa Mirbud 773 993 13 177 1,7 N 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Deloitte, 2017). 

 

Zestawienie z 2016 roku zawiera dwa nowe podmioty, które we wcześniejszych latach nie 

były zaliczane do piętnastu największych spółek. Znaczne wzrosty przychodów Grupy 

Mostostal Zabrze i Grupy Mirbud spowodowały, że spółki pojawiły się w rankingu na 

końcowych miejscach. Lata 2014‒2015 charakteryzowały się pozytywną sytuacją na rynku. 

Przychody firm z sektora budowlanego rosły, co wynikało z realizacji projektów 
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infrastrukturalnych, współfinansowanych z Unii Europejskiej. Stagnacja nastąpiła dopiero  

w roku 2016 (Deloitte, 2017). 

 
Tabela 19. Ranking największych spółek budowlanych w Polsce pod względem przychodów 
w roku 2017 (w tys. zł) 

Lp. Nazwa spółki 
Przychody 

w 2017 roku 
(w tys. zł) 

Zmiana procentowa 
w stosunku do 2016 

roku (w %) 

Pozycja 
w rankingu 

2017 do 
2016 

1. Grupa Budimex 6 369 309 14,3 ↔ 

2. Skanska S.A. 3 879 746 2,1 ↔ 

3. Grupa Strabag 3 635 775 6,2 ↔ 

4. Grupa Polimex 
Mostostal 2 421 078 ‒9,3 ↔ 

5. Grupa PBG 1 869 093 ‒5,9 ↔ 

6. Grupa Erbud 1 805 459 0,9 ↔ 

7. Grupa PORR 1 684 690 53,1 ↑ 

8. Grupa Unibep 1 629 285 30,4 ↑ 

9. Grupa Trakcja 1 374 291 ‒0,5 ↓ 

10. Grupa Mostostal 
Warszawa 1 099 630 ‒21,6 ↓ 

11. Warbud S.A. 1 028 076 10,5 ↑ 

12. Grupa 
Elektrobudowa 902 901 ‒7,1 ↓ 

13. Hochtief Polska S.A. 867 161 49,8 N 

14. Grupa Mirbud 859 856 11,1 ↑ 

15. Mota–Engil Central 
Europe S.A. 826 731 5,1 ↓ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Deloitte, 2017). 
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Kolejny rok, w zestawieniu przoduje Grupa Budimex, której przychody wyniosły 6,4 mld zł, 

czyli o 14,3% w porównaniu z 2016 rokiem. Jak wynika z tabeli 19, na drugim i trzecim miejscu, 

podobnie jak rok wcześniej, znalazły się odpowiednio Skanska S.A. oraz austriacka firma 

Strabag. Według wartościowego wzrostu przychodów w 2017 roku pierwsze miejsce zajęła 

Grupa Budimex, kolejne, z bardzo dobrym wynikiem, Grupa PORR, która zwiększyła swój 

przychód w stosunku do roku 2016 aż o 53%. Znaczny wzrost przychodów odnotowała spółka 

Hochtief Polska S.A., która po roku przerwy ponownie znalazła się w rankingu. W 2017 roku 

znacznie zwiększyła się podaż realizowanych inwestycji, co wynikało z wdrażania projektów z 

drugiej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Co więcej, na sumę obrotów w branży 

pozytywnie wpływa wysoki popyt budownictwa mieszkaniowego.  

Kolejne zestawienie prezentuje największe spółki sektora budowlanego pod względem 

wyników osiągniętych ze sprzedaży za rok 2016. Należy przypomnieć, że wynik ze sprzedaży 

jest tutaj rozumiany jako różnica między przychodami operacyjnymi i kosztem własnym 

sprzedaży, z pominięciem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Jak wynika  

z zaprezentowanych danych, w większości podmiotów wzrost bądź spadek przychodów był 

adekwatny do wzrostu lub spadku wyniku podstawowej działalności operacyjnej. Podobnie 

liderem w zestawieniu jest Grupa Budimex, natomiast największy spadek zanotowała Grupa 

Polimex-Mostostal. Raport BIG Info Monitor oraz Polskiego Związku Pracodawców 

Budownictwa mówi o tym, że branża budowlana jest niechlubnym liderem zadłużenia. Szacuje 

się, że problemy ze spłatą zadłużenia ma prawie 32 tys. firm. Szacunkowe zadłużenie za rok 

2017 wynosi 4,27 mld zł, co oznacza wzrost o 470 mln zł w odniesieniu do roku 2016. Tę 

sytuację potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, który szacuje, że wskaźnik 

zyskowności sprzedaży po pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 2,5%, natomiast dla ogółu 

podmiotów gospodarczych było to 5,1%. Co więcej, z danych wynika, że największą 

zyskowność, bo aż 3,9%, osiągały firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Wraz ze 

wzrostem wielkości firmy zyskowność spadała do 2% dla firm o zatrudnieniu do 250 

pracowników oraz do 1,9% dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników 

(GUS, 2017). Jak pokazuje wykres przedstawiający rentowność spółek z rankingu w latach 

2011–2016, dynamika wzrostu nie jest już tak duża jak w latach poprzednich, co jest 

rezultatem zmniejszonej podaży nowych kontraktów. 

W 2016 roku rynek budowlany wyceniany był na 159,5 mld zł, czyli o 6,9% mniej w stosunku 

do roku 2015. Niemniej jednak rok 2016 był bardzo zróżnicowany, o czym z jednej strony 
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świadczy  rekordowa sprzedaż mieszkań, a z drugiej zastój w segmencie budownictwa 

szynowego i drogowego. Rekordowa sprzedaż mieszkań nastąpiła w Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu oraz Łodzi. Duże zainteresowanie bc udownictwem 

mieszkaniowym wynikało z niskich stóp procentowych, a także dużej dostępności kredytów 

hipotecznych, wzrostu wynagrodzeń i spadku bezrobocia. Według REAS w 2017 roku na 

rekordową sprzedaż mieszkań miały wpływ: 

‒ stabilne ceny za metr kwadratowy, 

‒ zabezpieczenia tworzone przez deweloperów (banki ziemi), 

‒ duży odsetek sprzedanych mieszkań niewybudowanych, a planowanych do oddania w 2017         

roku, 

‒ wielkość inwestycji dopasowana do zasobności klientów, 

‒ obowiązkowy wkład własny przy finansowaniu inwestycji kredytem hipotecznym. 

Mimo że koniunktura w branży budowlanej jest dobra, w perspektywie do roku 2022 przed 

sektorem budownictwa stoi kilka wyzwań. Przede wszystkim należałoby ograniczyć podaż siły 

roboczej oraz zadbać o wyższe wynagrodzenia. Obecnie liczba zatrudnionych jest dużo niższa 

niż w momencie szczytu koniunkturalnego, który przypadał na lata 2009‒2012. Było to 

związane z Euro 2012, a samo zatrudnienie wahało się w przedziale 450‒480 tys. osób. Dla 

porównania w okresie od roku 2016 do końca pierwszego kwartału 2017 liczba ta nie 

przekraczała 390 tys. Równocześnie stopa bezrobocia spadła o 0,4% w pierwszym kwartale 

2017 roku w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego (BAEL, 2018). Z kolei 

wynagrodzenie w omawianym sektorze wzrosło na początku 2017 roku o 0,8% szybciej niż 

średnie wynagrodzenie krajowe. Obecnie panuje praktyka zatrudniania obcokrajowców, 

szczególnie ludności pochodzącej z Ukrainy. Wbrew dużej podaży Deloitte w swoim raporcie 

wysuwa wnioski, że rezultatem opóźnienia kluczowych projektów infrastrukturalnych 

finansowanych w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2014‒2020 na lata 2017‒2018 

jest zwiększenie konkurencji na rynku budowlanym oraz kumulacja robót w latach 2018‒2020. 

Zwiększa to ryzyko dla branży i wywiera presję na realizowane marże kontraktowe, a to z kolei 

przekłada się na wzrost cen materiałów budowlanych, jak też trudności ze znalezieniem 

wykwalifikowanych pracowników (GUS). Spadek marży to zjawisko, które zaobserwowano już 

w latach 2016 i 2017. Lepsze wyniki i większy przychód nie poprawiły jednak rentowności 

spółek budowlanych. Średnia marża ze sprzedaży spadła z 8,3% do 7,95% na przestrzeni 

analizowanych lat. Jeszcze większy spadek odnotowano na marży netto ‒ z 6,5% do 1,9%. 
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Wynika to z notowanego na rynku trendu wzrostowego zarówno kosztów pracy, jak i kosztów 

materiałów budowlanych. W roku 2018 nastąpiło umocnienie tego trendu. 

Kolejnym wyzwaniem dla przemysłu będzie ograniczenie podaży niektórych materiałów 

budowlanych. Może to dotknąć szczególnie budownictwo  szynowe. Jak twierdzą praktycy, na 

rynku budowlanym „wąskie gardło” w dążeniu do realizacji kontraktów będzie stanowiła 

produkcja specjalistycznych materiałów budowlanych, a taką dla wcześniej wspomnianego 

budownictwa szynowego są na przykład podkłady kolejowe. Atesty niezbędne do 

wprowadzenia produktów na rynek, podobnie jak zwiększanie mocy wytwórczych, są bardzo 

czasochłonne, a to może prowadzić do niedoboru wybranych materiałów budowlanych,  

w konsekwencji prowadząc do opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych (Deloitte, 

2017). 

Jak wynika z raportu Deloitte, liczba upadłości w  analizowanym przemyśle zmniejszyła się 

o 16% w roku 2016 w stosunku do roku ubiegłego. Trudności finansowe odnotowały  

w większości przedsiębiorstwa budowlane świadczące usługi z zakresu infrastruktury 

drogowej i wodociągowej. Pierwsza połowa 2017 roku to z kolei wzrost liczby upadłości o 19% 

w porównaniu z analizowanym okresem roku 2016. Eksperci Deloitte mówią, że dynamika 

wzrostu i rozwój branży budowlanej są uzależnione od skutecznego wykorzystania funduszy 

unijnych w ramach perspektywy na lata 2014‒2020. Ma to być kluczowe dla sektora 

drogowego i kolejowego.  

Natomiast, jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego, spośród badanych 

podmiotów 32,6% (w roku ubiegłym było to 29,6%) planuje prowadzenie prac budowlano-

montażowych za granicą. Kierownictwo przedsiębiorstw przedstawia nieco korzystniejsze niż 

w ubiegłym roku prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na 

rynkach zagranicznych.  

Na rynku budowlanym w Polsce, właściwie tak jak w całej gospodarce, prym wiedzie pięć 

kluczowych województw. Każdego roku niemalże 20% prac budowlano-montażowych 

realizowane jest na Mazowszu, kolejne 20% to usługi w Małopolsce i na Śląsku. Jeśli doliczy 

się wkład Wielkopolski i Dolnego Śląska, udział w branży wymienionych województw 

przekracza 57%. Szacuje się, że w latach 2017‒2022 osiągnie on 60% (PMR, 2017).   

W celu niwelowania różnic rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami powstały 

Regionalne Programy Operacyjne (RPO), których samorządy dostały do rozdysponowania  

z unijnego budżetu na lata 2014‒2020 łącznie 130 mld zł. Z tego budżetu mają zostać 
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sfinansowane projekty o łącznej wartości blisko 170 mld zł. Istotne jest to, że za połowę tej 

kwoty zostaną zrealizowane projekty stricte budowlane. W ramach RPO najniższe 

dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada na region stołeczny (blisko 

1,7 tys. zł), a najwyższe na regiony ze ściany wschodniej (ponad 4 tys. zł). Jednak mimo 

większego napływu funduszy unijnych do regionów uboższych w najbliższych latach eksperci 

PMR prognozują dalszy wzrost nierówności pomiędzy regionami (Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju). 

Mimo, że w dysertacji badane są przedsiębiorstwa z wyłączeniem budownictwa 

drogowego, warto przedstawić perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów rynku 

budowlanego w Polsce. Rozpoczynając od budownictwa drogowego, należy podkreślić, iż  

w tym zakresie kierunki rozwoju wyznacza Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014‒

2023 (z perspektywą do 2025 roku), zwany dalej PBDK. Regulacje w nim zawarte określają  

w szczególności założenia finansowe, a głównym jego celem jest plan budowy autostrad, dróg 

ekspresowych, obwodnic dużych miast. W dalszej perspektywie ma to stworzyć sieć dróg 

krajowych oraz korytarzy paneuropejskich. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa 

oraz budżetu Krajowego Funduszu Drogowego, na który składają się między innymi środki 

unijne. W głównej mierze fundusz jest zasilany z opłaty paliwowej oraz poboru opłat przez 

system viaTOLL. Z biegiem lat udział funduszy europejskich będzie się znacznie zmniejszał,  

w roku bieżącym wynosi niemalże 43%, natomiast szacuje się, że w latach 2023‒2025 będzie 

wynosił już tylko 1,4%. Z kolei PBDK na lata 2014‒2023 (z perspektywą do 2025 roku) 

przewiduje utworzenie około 4 tys. km dróg szybkiego ruchu (Ministerstwo Infrastruktury  

i Budownictwa): 

‒ 168,6 km autostrad, 

‒ 3832,6 km dróg ekspresowych, 

‒ 56 obwodnic (w tym 12 klasy S). 

Relatywnie niskie nakłady finansowe przeznaczone zostaną na drogi samorządowe, które 

stanowią aż 95% długości wszystkich dróg. Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju 

Dróg Gminnych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,  środków unijnych, a także ze 

środków własnych samorządów. Program zakłada głównie poprawę bezpieczeństwa oraz 

większą dostępność transportową poprzez rozbudowę dróg lokalnych (Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa).  
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Jednym z najczęstszych problemów związanych z infrastrukturą drogową jest stan 

nawierzchni. Szacuje się, że stan techniczny dróg się pogarsza. Z końcem 2016 roku około 17% 

wszystkich dróg oceniano jako złe, dla porównania w roku 2015 było to 14%. Jak podaje raport, 

czynniki, które wpłynęły na pogorszenie się jakości nawierzchni, to (GDDKiA, 2017): 

‒ niekorzystne warunki atmosferyczne, 

‒ zmniejszenie przyrostu nowych dróg klasy A i S, 

‒ wzrost ruchu pojazdów ciężarowych. 

W budownictwie szynowym natomiast w pierwszej połowie 2016 roku odnotowano 

mniejszą liczbę przetargów ogłaszanych przez PKP PLK. Dopiero w drugiej połowie roku 2016 

i pierwszej 2017 aktywność przetargowa PKP PLK się zwiększyła, co jednocześnie 

spowodowało zwiększenie konkurencji cenowej głównych graczy. Na omawianym rynku 

spodziewano się nagromadzenia prac w latach 2018‒2020, co postawiło przed budownictwem 

następujące wyzwania: 

‒ trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry, 

‒ rosnące ceny materiałów, 

‒ ograniczona dostępność komponentów, 

‒ prace na czynnych liniach kolejowych, które spowodują ograniczenia w przewozach zarówno 

pasażerskich, jak i towarowych. 

 Firma PKP PLK szacuje, że w latach 2023‒2026 inwestycje uda się utrzymać na tym samym 

poziomie, tj. 10 mld zł rocznie, z uwzględnieniem środków unijnych zawartych w perspektywie 

na lata 2021‒2027 (www.plk-sa.pl). 22 września 2017 roku kancelaria Premiera Rady 

Ministrów przedstawiła wstępne plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego  

w Stanisławowie. Ogniwo opierające się na budownictwie kolejowym tejże inwestycji jest 

wyceniane na 8‒9 mld zł. Dojazd do CPK z największych miast Polski transportem kolejowym 

miałby trwać 2‒2,5 godziny, ze stolicy do CPK – 15 minut. Zakończenie budowy inwestycji 

przewiduje się na rok 2027 (Ministerstwo Infrastruktury). 

Koniunktura na rynku budownictwa handlowo-usługowego w 2016 roku oceniana była jako 

dobra, jednak z powodu zmian prawno-podatkowych w Polsce sytuacja jest niepewna. 

Wcześniejsze plany dotyczące podatku, który miałby dotknąć 100 czołowych sieci handlowych 

w Polsce, obecnie zostały zawieszone. Jeszcze większą niepewność budzi opuszczenie Unii 

Europejskiej przez Wielką Brytanię, które może spowodować mniejszy napływ kapitału 
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zagranicznego, co z pewnością skutkowałoby mniejszą liczbą inwestycji w budownictwie 

handlowym.  

W dużych miastach liczba pustostanów w 2016 roku wynosiła 3,3%. Najniższy wynik 

osiągnęła Warszawa ‒ 1,9%, z kolei najwyższy odsetek pustostanów jest w Poznaniu – 6,2%, 

w Trójmieście – 4,5% i we Wrocławiu – 4,1% (Deloitte, 2017).  

Wciąż dobre perspektywy rysują się przed budownictwem mieszkaniowym. W związku  

z najniższym wskaźnikiem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców w Polsce jest potencjał 

rozwoju i ciągłego wzrostu. Jak wcześniej wspomniano, w roku 2016 osiągnięto rekordową 

liczbę sprzedanych mieszkań. Do wzrostu liczby kredytów mieszkaniowych przyczyniły się  

z pewnością dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. W 2017 roku budżet 

programu wyniósł ponad 300 mln zł, jednak z początkiem 2018 roku zakończono jego 

funkcjonowanie (REAS, 2017). 

Z kolei dobra  koniunktura na rynku powierzchni magazynowych powodowana jest 

wzrostem gospodarczym, rosnącą konsumpcją wewnętrzną, wydatkami na infrastrukturę,  

a także stabilnym poziomem opłat za czynsz. Jeżeli w dalszym ciągu gospodarka będzie 

funkcjonowała w taki sposób, dalszy trend wzrostowy jest niemal pewny. Wzmożona 

aktywność deweloperów budownictwa magazynowego spowodowała, że w pierwszym 

kwartale 2017 roku oddano do użytku 533 tys. m2 powierzchni, co jest równoznaczne  

z przyrostem o 20% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Co ciekawe, popyt  

w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł aż 925 tys. m2 i jest to jak dotąd najlepszy wynik na 

rodzimym rynku magazynowym (Cushman & Wakefield, 2017). 

By podsumować, ta część rozprawy miała na celu przybliżenie rynku budowlanego  

w Polsce, zaprezentowanie przodujących firm, a także przedstawienie koniunktury w 

przemyśle. Jak wynika z przedstawianych raportów, największym problemem, z którym będą 

się borykać wykonawcy, jest niedobór wykwalifikowanej kadry, a także niedostateczna ilość 

komponentów do budowy. Rokowania w branży można jednak oceniać jako dobre, dające 

możliwości rozwoju. Od przedsiębiorstw wykonujących usługi będzie zależało jak najlepsze 

wykorzystanie sytuacji, gdyż konkurencja się zaostrzy i sprostają jej tylko te przedsiębiorstwa, 

które najlepiej poradzą sobie z wyzwaniami przedstawionymi w niniejszym podrozdziale. 
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4.2. Innowacje w budownictwie 

 

Ostatnie lata w branży budowlanej można określić mianem zmiennych. Wcześniejszy kryzys 

gospodarczy spowodował spowolnienie jej rozwoju, ograniczenie inwestycji. W sytuacji 

kryzysu pomocne były dofinansowania unijne, które obecnie, w momencie ożywienia, wciąż 

stanowią czynnik determinujący poziom wzrostu w tej dziedzinie. Duży wkład tych środków 

odnotowuje się w infrastrukturę liniową oraz punktową, co w dalszej kolejności powoduje 

zaangażowanie podmiotów z innych gałęzi gospodarki (Jurczak, 2013). Rosnąca konkurencja 

na rynku dóbr i usług jest cechą charakterystyczną dla współczesnej gospodarki. Co więcej, 

cykl życia produktów jest coraz krótszy. Tempo, w jakim zmienia się otoczenie 

przedsiębiorstwa, wspomniana konkurencja, globalizacja rynku, niejako wymuszają na 

podmiotach poszukiwania nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań, również  

w budownictwie (Bujak i Puszko, 2013). 

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu należy również uwzględnić preferencje 

klientów. Omawiana branża jest o tyle wymagającym przypadkiem, że w znacznej większości 

należy zastosować indywidualne podejście, jak też projekt wykonania inwestycji. Jak wynika  

z opinii praktyków, najlepiej funkcjonują te przedsięwzięcia, w których już na początkowym 

etapie wzięto pod uwagę specyficzne wymagania klientów (Piętka, 2013). To właśnie chęć 

sprostania wymaganiom klientów, bycie o krok przed konkurencją, zdobycie przewagi 

rynkowej, prowadzi do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań.  

Innowacje uznawane są za swego rodzaju katalizator dla przedsiębiorstwa, dzięki któremu 

może on spełnić stawiane przez otoczenie wymagania (Zastempowski, 2010, s. 35-36). 

Definicje pojawiające się po II wojnie światowej można rozumieć w znaczeniu wąskim lub 

szerokim. Zakres wąski to przede wszystkim skupianie się na postępie technologicznym, 

natomiast ujęcie szerokie, poza aspektem know-how, może odnosić się również do życia 

społecznego czy przyrody (Zastempowski, 2010, s. 57-60). Wybrane definicje innowacji zostały 

przedstawione w tabeli 20. 

 
Tabela 20.  Innowacje ‒ wybrane definicje 

Autor Definicja 

Haffer wszelkie zmiany, które w danych warunkach 
przestrzennych i czasowych postrzegane są jako 
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nośniki nowości dotyczące w równej mierze 
wytworów kultury materialnej, jak  
i niematerialnej 

Whitfield 
innowacja to każda zmiana polegająca na 
przyswojeniu uzyskanej wiedzy 

Kotler 
innowacja odnosi się do jakiegokolwiek dobra, 
usługi lub pomysłu, który postrzegany jest przez 
kogoś jako nowy 

Allen 
innowacją jest wprowadzenie do szerokiego 
użytku nowych produktów, procesów lub 
sposobów postępowania 

Carter, Williams 
wprowadzenie wynalazku stanowiącego część 
niewykorzystanej wiedzy technologicznej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zastempowski, 2010). 
   
 

Budownictwo jest gałęzią gospodarki, w której innowacyjność jest bardzo istotna, pomaga 

osiągnąć przewagę konkurencyjną, jak również sprostać wymaganiom stawianym przez 

instytucje, organy państwowe i unijne. Dotyczą one względów środowiskowych, 

bezpieczeństwa dla użytkowników i otoczenia. Rozwój aglomeracji, stref przemysłowych, 

infrastruktury transportowej niejako wymusza postęp technologiczny. Realizacja i wdrażanie 

innowacyjnych projektów w branży budowlanej składa się z mniejszych etapów, takich jak 

rozwój materiałów, technik produkcji, jak również nowatorskich metod tworzenia konstrukcji 

i testowania sprzętów niezbędnych do budowy (Czarnecki i Van Gemert, 2016). 

Współczesne budownictwo to praca inżyniersko-naukowa wielu osób, naukowców, 

inżynierów, konstruktorów. Jest to dziedzina, w której problemy codziennej pracy prowadzą 

do powstawania problemów badawczych, co z kolei przeradza się w nowe systemy, techniki, 

dzięki którym możliwe jest konstruowanie niewyobrażalnie wysokich budynków, kanałów czy 

tuneli. Nie tak dawno beton o wytrzymałości 30 MPa uważany był za osiągnięcie w pracy 

chemików i technologów (Radlinski, Harris i Moncarz, 2011). Tabela 21 zawiera główne 

kierunki rozwoju innowacji w budownictwie.  
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Tabela 21. Kierunki rozwoju innowacji w budownictwie 

Kierunek rozwoju Przykładowe rozwiązanie 

Bezpieczeństwo nowoczesne budownictwo to bezpieczne 

budownictwo; nacisk kładzie się na to, aby 

zabezpieczenia przeciwpożarowe były 

sterowane zdalnym systemem 

Integracja systemów sterowanie systemami w domu z poziomu 

komputera lub smartfona; kontrola nad 

budynkiem dzięki bezprzewodowej technologii; 

im nowszy budynek, tym łatwiejsza 

implementacja  

Ekologia i ekonomia na etapie projektowania uwzględnia się koszty 

eksploatacji, tak aby budynek był jak najbardziej 

energooszczędny i jednocześnie przyjazny 

środowisku, np. przez odzyskiwanie części ciepła  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (http://biznestuba.pl/innowacje/trendy-w-rozwiazaniach-
budowlanych-na-2018-rok/). 

4.2.1. Druk 3D 

Źródeł innowacji w budownictwie należy doszukiwać się w innych dziedzinach nauki  

i gospodarki. Rosnące zainteresowanie technologią druku 3D zauważalne jest i w tym 

przypadku. Druk przestrzenny ma ponad trzydziestoletnią historię, jednakże jest jedną  

z najszybciej rozwijających się technologii informatycznych (Hager, 2018, s. 15). W dużym 

uproszczeniu: początkowo tworzony model cyfrowy jest przetwarzany przez specjalną 

drukarkę w fizyczny przedmiot, który powstaje poprzez warstwowe nałożenie materiału. Do 

produkcji wykorzystuje się między innymi stopiony metal, plastik, a w podejściu 

zrównoważonym nawet wosk, który w dalszej perspektywie może być ponownie 

wykorzystany (Rifkin, 2016, s. 101-105). Według D’Aveniego (2013) druk 3D nie jest już tylko 

prototypem, lecz na stałe wpisał się w metody produkcyjne. Mimo że już w 2014 roku w 

Stanach Zjednoczonych odnotowano sprzedaż drukarek 3D dla przemysłu w wysokości 1/3 

sprzedaży w  całej branży automatyki i robotyki (D’Aveni, 2013, s. 55-65), a liczba ta ma 

stopniowo rosnąć, nie zakłada się całkowitego odejścia od tradycyjnych systemów produkcji. 
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Niewątpliwą zaletą druku przestrzennego jest elastyczność ‒ szczególnie przy zamówieniach 

indywidualnych oraz ze względu na często niższy koszt (Gonciarski, 2017, s. 44). Druk 3D był 

wykorzystywany w takich przedsięwzięciach, jak tworzenie elementów domów i mostów, 

produkcja niestandardowych form do betonu (Moncarz, 2018).  

W odniesieniu do budownictwa można zadawać wiele pytań, na przykład, czy tak 

nowoczesna technologia będzie wystarczająco korzystna cenowo i jednocześnie trwała, aby 

wdrożyć ją na stałe do przemysłu budowlanego. Czy będzie również odpowiadała na wymogi 

zrównoważonego budownictwa? W związku z badaniami nad drukiem 3D prowadzonymi nie 

tylko w omawianym obszarze, lecz także w medycynie czy sztuce, na wiele z tych pytań można 

znaleźć odpowiedzi.  

Druk przestrzenny jest nadzieją na ukończenie budowy katedry Sagrada Familia Gaudiego 

w Barcelonie. Katalończyk opracował skomplikowany projekt z wieloma zdobieniami oraz 

rzeźbieniami i w rezultacie budowa trwa od XIX wieku. To właśnie ta technologia ma się okazać 

efektywniejsza od tradycyjnych sposobów. Praca polega na tym, że makiety katedry są 

skanowane, wytwarza się gipsowe modele, a w dalszej kolejności betonowe odlewy (Hager, 

2018, s. 16). Szacuje się, że koniec budowy nastąpi w 2026 roku (Which 3D printed Sagrada 

Familia is more Gaudi?, 2016). 

Liderem w prefabrykacji elementów budowlanych jest chińska firma Win Sun.  W 2013 roku 

przedsiębiorstwo stworzyło budynek, a następnie osiedle składające się z  domów. 

Wydrukowane elementy transportowano na budowę i montowano na tradycyjnych 

fundamentach. Najistotniejszy w całym przedsięwzięciu był koszt i czas budowy, które 

wynosiły odpowiednio 4800 dolarów oraz 24 godziny (Brandon, 2015). To samo 

przedsiębiorstwo wybudowało pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, będący 

jednocześnie najwyższą budowlą wykonaną w technologii 3D. Ostatni już przykład 

zrealizowanego projektu przez Win Sun to budynek biurowy w Dubaju, do którego elementy 

konstrukcyjne zostały wyprodukowane w ciągu 17 dni, a zamontowane w 2 dni. Natomiast 

najdłuższym etapem okazało się wykończenie, trwające 3 miesiące. Jednocześnie zakłada się, 

że do 2030 roku budynków powstałych za pomocą druku przestrzennego będzie około 25% 

(Office of the future, The world’s first fully functional 3D printed building). 

Implementacja technologii druku 3D w budownictwie wymagała dostosowania rozmiarów 

drukarek i materiałów, z którego wytwarza się komponenty do budowy (Dodziuk, 2019, s. 84). 

Rozwój tej gałęzi powoduje, że znacząco rośnie kreatywność w wyborze materiałów do druku. 



102 
 

Badacze z Politechniki w Zurychu opracowali robota wytwarzającego siatki wzmacniające 

beton. Ostatecznie dzięki temu ma powstać materiał pokrewny do betonu zbrojeniowego.  

O wykorzystaniu lokalnych zasobów mówi się również na Saharze, gdzie byłby to piasek, oraz 

na Księżycu – tu wykorzystano by pyły regolitu (https://3dprintingindustry.com/). 

W połowie roku 2018 jako pierwsza do wydrukowanego domu miała wprowadzić się 

francuska rodzina (Drury, 2018). Budynki mieszkalne tworzone tą metodą nie są popularne, 

dotychczas wykonywane jeszcze w Holandii i wcześniej wspomnianym Dubaju. Zakładając 

szacowany koszt tych obiektów, a ma on wynosić 10 tys. dolarów w Stanach Zjednoczonych  

i ponad połowę mniej w krajach rozwijających się,  można przypuszczać, że z biegiem lat staną 

się powszechnie dostępne (Ramirez, 2018).  

Z druku 3D korzysta coraz więcej pracowni architektonicznych, takich jak Foster + Partners, 

Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Zaha Hadid Architects 41, Rem Koolhaas, Rietveld 

Architects, a kolejna – duńska firma Henning Larsen Architects – wygrała konkurs na salę 

kongresową w Reykjaviku (https://www.3dsystems.com/).  

Chociaż budynki stworzone za pomocą druku 3D nie są liczne, to należy oczekiwać, że  

w najbliższych latach proces wdrażania projektów nabierze tempa. Z całą pewnością 

interesujące, a jednocześnie zastanawiające są wszelkie projekty wychodzące poza kulę 

ziemską, dotyczące projektów budynków na Księżycu. W jakim stopniu jest szansa na 

powodzenie tych projektów? Czy budownictwo na Księżycu jest możliwe i jaki wpływ będzie 

miało na całe społeczeństwo? Pytań nasuwa się wiele, jednak dotychczasowe pomysły i ich 

wdrażanie dają nadzieję na tańsze, szybsze, bardziej ekologiczne i wszechstronniejsze 

budownictwo. 

4.2.2. Fotowoltaika 

Współcześnie podstawowym sposobem pozyskiwania energii jest prąd. Coraz szerzej mówi 

się o wyczerpujących się surowcach energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz czy węgiel. 

Efektem tego jest ulepszanie istniejących źródeł, a także rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Drugim aspektem takiego stanu rzeczy jest polityka energetyczna prowadzona przez kraje 

członkowskie, natomiast polityka uregulowań prawnych została przedstawiona w rozdziale 

drugim. Ciągły wzrost wykorzystania nowoczesnych, cyfrowych technologii powoduje 

jednoczesny wzrost zużycia energii elektrycznej. Szacuje się, że w latach 2020–2030 

zapotrzebowanie wzrośnie z 169,3 TWh do 217,4 TWh (Ministerstwo Gospodarki, 2009). 
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Jednym ze sposobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją jest stosowanie ogniw 

fotowoltaicznych, dzięki którym pozyskiwana i przetwarzana energia elektryczna jest 

generowana za pomocą promieniowania słonecznego (Piech i in., 2019, s. 57).  Z kolei 

fotowoltaika nie jest uwzględniana w danych statystycznych do roku 2020, ponieważ jej 

zużycie było znikome. Szacunkowe dane pojawiają się w prognozach na lata 2020–2025, bo 

właśnie w tym okresie ma nastąpić wzrost wytwarzania (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady, 2009). 

Wykorzystanie energii słonecznej cieszy się coraz większą popularnością, co przekłada się 

na liczne badania i prace wdrożeniowe. Z uwagi na silną promocję tego sposobu wytwarzania 

energii zwiększa się zainteresowanie również ze strony producentów i odbiorców finalnych. 

Duża dynamika rozwoju tej technologii sprawiła, że na rynku dostępnych jest wiele typów 

ogniw, które są zróżnicowane pod względem użytych materiałów do produkcji, technologii 

wykonania czy parametrów technicznych. Ogniwa fotowoltaiczne używane są już nie tylko  

w przemyśle energetycznym, lecz także w budownictwie i innych branżach, w których 

wdrażanie nowoczesnych energetycznych rozwiązań jest istotne (Piech, 2015).  

Standardowo energia elektryczna jest produkowana głównie w centralnych elektrowniach 

zawodowych, rozprowadzana przez linie przesyłowe wysokiego napięcia i dodatkowo sieci 

rozdzielcze niskiego i średniego napięcia. Tak produkowana energia elektryczna przyczynia się 

do zanieczyszczenie środowiska (Piech i in., 2019, s. 58). Odnawialne źródła energii mają duży 

potencjał poprzez swoją nieograniczoność i stanowią szansę na redukcję zanieczyszczenia 

środowiska. Rozwój technologii powoduje, że wraz z jej szerszym zastosowaniem koszty 

produkcji maleją, a z nimi maleje również końcowa cena dla klienta. Energię słoneczną można 

wykorzystywać w dwojaki sposób. Pierwszy to wytwarzanie energii elektrycznej pośrednio 

przez wodę podgrzewaną promieniami słonecznymi. Elektrownie słoneczne działają na dużą 

skalę właśnie tą metodą. Drugi sposób polega na tym, że przetworniki fotoelektryczne 

pozwalają na przemianę bezpośrednią promieni słonecznych w energię elektryczną. Jest to 

metoda, w której zastosowanie znalazły ogniwa fotowoltaiczne (Jastrzębska, 2013). Ceny 

zakupu paneli fotowoltaicznych wykazują tendencję spadkową, a coraz większa wydajność 

sprawia, że ich użycie jest coraz szersze. 

Jak wynika z prognoz Ministerstwa Energii, do roku 2040 mają nastąpić znaczące zmiany  

w strukturze pozyskiwania energii elektrycznej. W załączniku 2 do Krajowego planu na rzecz 

energii i klimatu na lata 2021–2030 przedstawiono dane, według których obecnie 
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wykorzystanie energii słonecznej do wyprodukowania energii elektrycznej wynosi 0,1 TWh  

w skali roku. Szacuje się, że ta liczba może wzrosnąć do 14,9 TWh, z jednoczesnym 

ograniczeniem zużycia węgla w tym celu. W tabeli poniżej przedstawiono wielkość produkcji 

elektrycznej z podziałem na lata i wykorzystane paliwo.  

 

Tabela 22. Wielkość produkcji energii elektrycznej z podziałem na paliwo (TWh) 

 2005 2015 2025 2040 

Węgiel brunatny 54,8 52,8 49,7 10,3 

Węgiel kamienny 88,2 79,4 78,9 53,3 

Paliwa gazowe 5,2 6,4 15,4 41,9 

Olej opałowy 2,6 2,0 1,9 1,6 

Energia jądrowa 0,0 0,0 0,0 36,2 

Biomasa 1,4 9,0 10,4 14,0 

Biogaz 0,1 0,9 1,9 3,2 

Energia wodna 2,2 1,8 2,6 3,3 

Z wody 

przepompowanej 
1,6 0,6 0,5 1,3 

Energia wiatru 0,1 10,9 21,3 39,7 

Energia słoneczna 0,0 0,1 3,1 14,9 

Pozostałe* 0,7 1,0 1,1 1,2 

RAZEM 156,9 164,9 186,6 221,6 

* Odpady komunalne i przemysłowe. 

Źródło: (Ministerstwo Energii, 2019b). 
 

W tabeli 22 zostały przedstawione zarówno aktualne dane, jak i prognozy na rok 2040.  

Z analizy zaprezentowanych danych wynika, że udział paliw węglowych zostanie w dużej 

mierze ograniczony, a znaczenie odnawialnych źródeł energii, w tym właśnie ogniw 

fotowoltaicznych, istotnie wzrośnie. Przy tak pokaźnym wzroście wykorzystania energii 
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słonecznej do wytworzenia energii elektrycznej, słuszne jest szukanie rozwiązań 

technologicznych pozwalających na optymalizację zarówno jakości, jak i wydajności. Rynek 

urządzeń elektrycznych współpracujących z panelami fotowoltaicznymi rozrasta się, co za tym 

idzie, rośnie również konkurencja, a jednym z kryteriów w doborze odpowiedniej jednostki 

może okazać się miara sprawności energetycznej. Na pierwszym miejscu ma być jednak cena, 

a na kolejnych parametry techniczne (Piątek, 2010). 

Działanie ogniw fotowoltaicznych wygląda następująco. Kiedy na ogniwo padają promienie 

słoneczne, powstają dwa nośniki, które następnie rozdziela pole elektryczne, czego skutkiem 

jest wytworzenie się napięcia. W ten sposób w miejscach o wysokim nasłonecznieniu może 

zostać wyemitowane 4000 kWh/m². Jednakże, im dalej od równika, tym promieniowanie jest 

mniejsze. W Polsce ilość uzyskanej energii słonecznej wynosi 950–1250 kWh/m2 (Korasiak, 

2017). Na tę wartość wpływa nie tylko pogoda, lecz także położenie geograficzne. Im wyżej są 

położone płyty fotowoltaiczne, tym lepsza efektywność i mniejszy koszt, ponieważ na niższych 

wysokościach częściej występują mgły, powodując niepełne wykorzystanie możliwości ogniw. 

Obszary te charakteryzują się również zróżnicowaniem poziomu nasłonecznienia ze względu 

na porę roku. W porze letniej nie tylko czas nasłonecznienia jest dłuższy, ale również siła 

promieni mocniejsza. I tak wahania w porach roku to od 75% w miesiącach cieplejszych do 

12,5% zimą (Piech, 2015; Jastrzębska, 2013). Sprawdzalność prognoz z pewnością zostanie 

zweryfikowana w ciągu najbliższych kilku lat, jednak można być pewnym, że kierunek zmian 

będzie dyktowany zarówno przez wymogi państwa, jak i rozwijający się rynek fotowoltaiki.  

4.2.3. Budownictwo pasywne 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu projektowane i budowane obiekty miały być jak 

najefektywniejsze kosztowo. Jednak w ostatnich latach obfitują w rozmaite badania 

dowodzące, jak szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi jest zanieczyszczenie środowiska. Stało się 

to motywacją do poszukiwania rozwiązań bardziej ekologicznych. Niezaprzeczalnie 

ekologiczną innowacją w budownictwie można nazwać budownictwo pasywne. Jak wynika ze 

źródeł, jest to nowoczesne rozwiązanie, naukowe narzędzie zapewniające warunki zarówno 

komfortowego życia, jak i pracy. Łączy ze sobą energooszczędność i niskie zużycie węgla (Bere, 

2019, s. 20). Technologia może zostać wykorzystana do wszystkich rodzajów budynków, nawet 

tych niskokosztowych. Dotychczas najwięcej inwestycji zrealizowano w Niemczech, Szwajcarii, 

Austrii, jak również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a nawet w Azji (www.pibp.pl; Bere, 
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2019, s. 20). Na podstawie wdrożonych projektów można uznać, że budynki pasywne mogą 

być projektowane na całym świecie, z uwzględnieniem czynników występujących regionalnie. 

W Polsce, na mocy ustawy, od początku roku 2009 dla każdego nowo powstałego budynku, 

będącego przedmiotem sprzedaży lub najmu, wymagana jest specyfikacja charakterystyki 

energetycznej. Jest to informacja o energii, która jest konieczna do zaspokojenia potrzeb 

związanych z użytkowaniem budynku. Są to dane wyrażone w kWh na metr kwadratowy 

powierzchni użytkowej, a sam dokument ważny jest przez rok (Dz.U. z 2009 r., nr 161 poz. 

1279). Płaziak przedstawia trzy kategorie obiektów ze względu na zużycie energii niezbędnej 

do ogrzania budynku w ciągu roku. Podział został przedstawiony w tabeli 23. 

 

Tabela 23. Kategorie budynków ze względu na zużycie energii w ciągu roku 

Zużycie energii Rodzaj budynku 

do 120 kWh/m² 

tradycyjny budynek, jednocześnie 

spełniający obowiązujące normy 

energetyczne 

do 50–70 kWh/m² energooszczędny 

do 15 kWh/m² pasywny 

Źródło: (Płaziak, 2013, s. 176). 

 

Budownictwo energooszczędne wymaga spełnienia szeregu kryteriów, które przy obecnym 

zaawansowaniu technologicznym nie są może problematyczne do spełnienia, jednak 

powodują podniesienie kosztu inwestycji. Jednak i tutaj rozwój technologii i dostępność  

z pewnością pozwolą na systematyczne obniżanie cen. Czynnikiem stanowiącym  

o energooszczędności inwestycji jest odpowiednie położenie budynku, a kryteria stanowią 

nasłonecznienie, kierunek wiatru oraz ukształtowanie terenu. Inwestycja powinna być 

możliwie zwartą inwestycją, w której minimalizuje się liczbę mostków termicznych, bardzo 

dobrej jakości okna i system wentylacyjny pozwalający na odzysk ciepła z powietrza 

usuwanego z domu (Kaczkowska, 2009; Wnuk, 2012, s. 8). Elementem systemu wentylacji jest 

rekuperator, który ogrzewa zewnętrzne świeże powietrze, zużytym, ciepłym powietrzem, 

które jest wydalane z budynku, jednocześnie powodując, że koszty ogrzewania są niższe 

(Kaczkowska, 2009, s. 54). Dodatkową możliwością, obniżającą koszty użytkowania domu, jest 
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zainstalowanie wcześniej omawianych paneli fotowoltaicznych, które pobierają energię  

z promieniowania słonecznego. Panele służą w takim przypadku do ogrzewania wody. Inną 

możliwością jest instalacja grzewczej pompy ciepła, która pobiera energię z zasobów 

odnawialnych będących w otoczeniu budynku, może być to powietrze atmosferyczne czy 

wody gruntowe. I wracając do wcześniejszego podziału, zaprezentowanego w tabeli, należy 

dodać, że wymienione kryteria dotyczą domów energooszczędnych. O ile nie ma konieczności 

instalowania w nich wspomnianych urządzeń, o tyle w domach pasywnych jest to 

nieuniknione, aby mogły nazywać się one niskoenergetyczne, a właśnie tym charakteryzują się 

domy pasywne (Płaziak, 2013, s. 177). 

Koncepcję dzisiejszych domów pasywnych w latach 80. rozwinął niemiecki badacz 

Wolfgang Feist wraz ze szwedzkim profesorem Bo Adamsonem (Khatibi, 2019, s. 2). Feist już 

w 1988 roku zdefiniował dom pasywny jako „budynek o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu 

na energię do ogrzewania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony jest przez 

pasywne źródła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane  

z wentylacji) oraz dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. Tak, że nie potrzebuje on 

autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania” (Wnuk, 2012, s. 10–11). Naukowiec ten 

jest założycielem Passivhaus Institut w Niemczech. Przez lata definicja domu pasywnego nieco 

uległa zmianie, została pozbawiona danych liczbowych, przez co stała się bardziej ogólna. 

Mówi ona, że dom pasywny to budynek, w którym komfort ciepła osiąga się poprzez 

wykorzystanie biernych źródeł energii, właściwej izolacji, szczelności budynku wewnętrznych 

źródeł ciepła i jego odzysku (www.passivpedia.passiv.de). Podsumowując, można uznać, że 

zasadniczą różnicą pomiędzy domem energooszczędnym a pasywnym jest zatem ilość 

koniecznego ciepła potrzebnego do użytkowania budynku oraz fakt, że w tym pierwszym nie 

ma potrzeby instalowania urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii, natomiast 

w tych drugich jest to wymóg konieczny. 

Jeśli chodzi o Passivhaus Institut (PHI), jest to niezależny ośrodek badawczy założony  

w 1996 roku, którego zespół wciąż się rozrasta. PHI odegrało szczególną rolę w rozwoju 

koncepcji domu pasywnego. Pierwszy projekt pilotażowy (Dom pasywny Kranichstein, 

Darmstadt, Niemcy, 1990) był pierwszym domem wielorodzinnym w Europie, w którym 

osiągnięto udokumentowane zużycie energii grzewczej poniżej 10 kWh/m² powierzchni 

użytkowej, a poziom zużycia został potwierdzony przez lata szczegółowego monitorowania 

(www.passiv.de).  W Polsce również powstała niezależna instytucja pod nazwą Polski Instytut 
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Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego. Utworzony  

w 2004 roku jako jedyny w kraju posiada akredytację od Passivhaus Institut w Darmstadt do 

certyfikacji oraz prowadzenia szkoleń (www.pibp.pl). Certyfikacja może dotyczyć zarówno 

budynków, jak i komponentów oraz urządzeń służących do budowy obiektów pasywnych. 

Posiadanie certyfikatu potwierdza standardy wysokiego komfortu użytkowników, 

energooszczędności i braku negatywnego wpływu na środowisko. Co bardzo istotne, na jego 

podstawie można ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji, a opcja ta jest 

dostępna również w Polsce (www.pibp.pl). Aby uzyskać certyfikat, muszą zostać spełnione 

wymogi, które aktualnie obowiązują. Z racji tego, że polski instytut jest jednostką 

akredytowaną przez PHI obowiązują dokładnie te same kryteria co w Niemczech. Budynki 

domu pasywnego są planowane, optymalizowane i weryfikowane za pomocą pakietu 

planowania domu pasywnego (PHPP), a wszystkie czynniki zostały opracowane w projekcie 

wdrażającym pięć zasad domów pasywnych: konstrukcja bez mostka termicznego, doskonałe 

okna, wentylacja z odzyskiem ciepła, wysokiej jakości izolacja i szczelna konstrukcja. Główne 

kryteria zostały przedstawione poniżej (www.passivhaus.de): 

1.  Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń nie może przekraczać  

15 kWh/m² powierzchni użytkowej rocznie lub 10 W na szczytowe zapotrzebowanie na  1 m2. 

2.  Zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych łączna energia do wykorzystania 

we wszystkich urządzeniach domowych (ogrzewanie, ciepła woda i energia elektryczna) nie 

może przekraczać 60 kWh/m² powierzchni użytkowej rocznie. 

3.  Pod względem szczelności na przenikanie powietrza ≤ 0,6 h-1, co potwierdza się 

podczas próby ciśnieniowej na miejscu (zarówno pod ciśnieniem, jak i bez). 

4.  Komfort termiczny musi być spełniony dla wszystkich pomieszczeń mieszkalnych 

zarówno zimą, jak i latem, przy nie więcej niż 10% godzin w danym roku w temperaturze 

powyżej 25°C. 

Jak wcześniej wspomniano, koszt domu pasywnego może okazać się większy niż tradycyjne 

budownictwo. W związku z tym należy się zastanowić, czy oprócz korzyści dla środowiska 

istnieją także zalety dla właścicieli budynków oraz wykonawców. Posiadacz domu pasywnego 

może mieć pewność, że zakładany standard energetyczny zostanie rzeczywiście osiągnięty,  

a w perspektywie ewentualnej sprzedaży nieruchomości można oczekiwać zwiększenia 

wartości nieruchomości przez wykonaną niezależną ocenę jakości. Co niezwykle istotne  

z punktu widzenia kosztowego, certyfikację domu pasywnego można również przesłać do 
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rozmaitych programów dotacji. Jednocześnie dla projektantów i architektów minimalizuje się 

możliwość wystąpienia błędów dzięki dokładnej kontroli przeprowadzanej jeszcze przed 

rozpoczęciem budowy. Z punktu widzenia prestiżu i kariery zawodowej przedstawienie 

dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie inwestycji certyfikowanego domu pasywnego 

umożliwia uzyskanie tytułu Certyfikowanego Projektanta Domu Pasywnego. 

Jak wynika z dyrektywy unijnej, z zaprezentowanych trzech rodzajów budownictwa  

w przyszłości standardom prawnym będzie odpowiadało budownictwo pasywne. W tej części 

podrozdziału zostaną przedstawione zrealizowane, certyfikowane inwestycje. Początkiem 

dzisiejszej koncepcji są budynki powstałe już w latach 70. i 80. XX wieku. Jak wspomniano we 

wcześniejszej części pracy, na Starym Kontynencie prym wiodły Austria, Niemcy i Szwajcaria, 

a dodatkowo jeszcze kraje skandynawskie. Najstarsze, bliskie obecnej koncepcji domów 

pasywnych są takie budowle jak DTH zero-energy house, który był eksperymentalnym domem 

politechniki kopenhaskiej z 1973 roku, a także Philips Experimental House w Akwizgranie, 

utworzony w 1974 roku (Płaziak, 2013, s. 178). W dalszej kolejności tworzono budynki, które 

okazywały się nie spełniać wymogów, gdyż zbyt skomplikowana technologia nie działała wcale 

lub w krótkim okresie. Podawano w wątpliwość także energooszczędność zastosowanych 

rozwiązań.   

Po serii niedopatrzeń i niedostosowania technologicznego Szwed Hans Eek w 1985 roku 

zrealizował dwa projekty, które spełniały pięć zasad domu pasywnego.  Był to przełomowy 

czas, zważywszy że krótko po tym, bo już w 1991 roku, powstał w pełni pasywny budynek. 

Wzniesiony budynek zlokalizowany był w Darmstadt,  a sam projekt to praca zespołu 

architektów, nad jego wdrożeniem czuwał sam Feist. W domu zamieszkało kilka rodzin,  

a został on wyposażony między innymi w izolowane ramy okienne czy regulowaną wentylację. 

Budynek przeszedł testy, po których stwierdzono bezbłędne funkcjonowanie zastosowanych 

komponentów, po czym część z nich trafiła do produkcji na większą skalę (Feist, Mühzenberg, 

Thumulla i Schulze Darup, 2009, s. 10).  

Jak wynika z historii budownictwa pasywnego, nieustannie było ono przedmiotem 

rozmaitych projektów badawczych w Europie. Nie tylko państwo czy poszczególne instytucje, 

ale nawet grupy państw podejmowały się współpracy. Tak było właśnie w przypadku projektu 

Cost Efficient Passive Houses as European Standards, którego realizacja wynikała z programu 

THERMIE, opracowanego przez  Komisję Europejską w latach 1998–2001. Projekt zakładał 

utworzenie 258 pasywnych budynków, skonstruowanych w 14 różnych typach. Całość miała 
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być tworzona na terenie Niemiec, Szwecji, Austrii, Szwajcarii oraz Francji (www.cepheus.de). 

To między innymi dzięki temu programowi w wyżej wymienionych krajach budownictwo 

pasywne jest na tak wysokim poziomie rozwoju, co więcej ‒ dał on możliwość uzyskania 

kredytów na preferencyjnych warunkach właścicielom tych budynków. Tego typu projekty 

pilotażowe stały się bazą do implementacji rozwiązań na szerszą skalę, dzięki czemu obiekty 

wybitnie energooszczędne są coraz tańsze również w budowie. Pomimo powstających 

ośrodków naukowo-badawczych, instytutów wciąż najbardziej prężnie działający jest ten  

w Darmstadt (Płaziak, 2013, s. 179). To właśnie ta instytucja stworzyła PHPP, czyli narzędzie 

zawierające podręcznik oraz arkusz kalkulacyjny do projektowania domów pasywnych. Ustala 

ona także podstawowe standardy certyfikowania budynków. Do tej pory zbudowano ponad 

20 000 certyfikowanych budynków i jest to stan na maj 2019 roku (www.passivehouse-

international.org). 

Dokładnych danych liczbowych odnośnie do domów pasywnych niestety nie ma, a instytuty 

podają jedynie dane szacunkowe. Wiadomo jednak, że najwięcej jest ich w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej i Japonii. Została stworzona jednak mapa, na 

której oznaczone są powstałe budynki wraz z ich przeznaczeniem. Wynika z niej, że w Polsce 

jest ich około 30 (passivehouse.com). Analizując mapę, można wywnioskować, że obecnie nie 

są to wyłącznie domy i budynki mieszkalne, ale także obiekty użytku publicznego, takie jak 

szkoły, sale gimnastyczne, fabryki czy biura. 

Wiadomo już, że w Polsce budownictwo pasywne także jest rozwijane. Pierwszy w pełni 

pasywny obiekt zrealizowano w 2006 roku pod Wrocławiem. Wdrażanie premierowego tego 

typu budynku w Polsce odbyło się we współpracy jednego z biur projektowych i Instytutu 

Budynków Pasywnych. Parametry, jakie ma stworzony obiekt, to 133 m2 powierzchni,  

z zapotrzebowaniem na ciepło wynoszącym 15 kWh/m2 rocznie. Największe obciążenie dla 

całego projektu stanowiły koszty, które w tamtym czasie były wyższe o 37% niż te poniesione 

na budowę tradycyjnego domu o zbliżonych gabarytach (www.ibp.com.pl; www.domy-

pasywne.pl). Jednymi z pierwszych, ciekawymi przypadkami budynków pasywnych w Polsce 

są hala sportowa pod Krakowem oraz kościół w Nowym Targu, pierwszy kościół pasywny w 

Europie (www.architekturapasywna.pl). Niestety, o ile na zachodzie Europy budownictwo 

pasywne to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki, o tyle w Polsce problemem są wciąż duże 

koszty. Faktem jest, że na obszarach silnie rozwijających energooszczędne budownictwo 

inwestycja jest kosztowniejsza w zaledwie kilku procentach. W Polsce wycenia się ją na ponad 

http://www.architekturapasywna.pl/
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20% wyższą (Płaziak, 2013, s. 80). Sytuacja spowodowana jest brakami w rodzimej technologii 

i niedostatkiem materiałów, co wymusza ich import po wyższych cenach. Rosnąca liczba 

instytucji działających na rzecz budownictwa pasywnego świadczy o tym, że zarówno 

naukowcy, jak i praktycy widzą szansę na obniżenie zużycia energii w kraju, jak również chcą 

czerpać z doświadczenia zachodnich sąsiadów. Oczywiście do wszystkich aspektów  

z rozwojem samej branży budowlanej dochodzą także aspekty prawne, które w niedalekiej 

przyszłości także będą niejako sterowały rozwojem branży. 

Jak zatem wygląda przyszłość budownictwa pasywnego w Polsce? Już wkrótce każdy nowo 

powstały obiekt będzie musiał charakteryzować się niskim zapotrzebowaniem na energię 

wykorzystywaną do ogrzewania, jak również duża część tej energii będzie musiała pochodzić 

ze źródeł odnawialnych. Można więc stwierdzić, że budownictwo pasywne stanie się 

standardem. Jeśli chodzi o klimat panujący w Polsce, to nie stanowi on bariery, gdyż inwestycje 

implementowane są z powodzeniem w krajach o podobnych warunkach, a nawet bardziej 

wymagających, jak na przykład kraje skandynawskie. Budownictwo pasywne wymaga również 

odpowiedniego usytuowania względem padania promieni słonecznych. Jest to kwestia 

rozpatrywana każdorazowo na etapie planowania działki, jednak w ujęciu regionalnym 

najlepsze warunki występują na Pomorzu, najmniej korzystne zaś na Suwalszczyźnie, Górnym 

Śląsku, w okolicach Warszawy i terenach górskich (Wnuk, 2007, s. 61, za: Gogół, 1993). Warto 

wspomnieć, że tereny górnośląskie i warszawskie zmagają się z dużym zanieczyszczeniem 

powietrza, co powoduje, że nasłonecznienie jest mniejsze. Można zatem odważyć się na 

stwierdzenie, iż wraz ze zwiększającym się zanieczyszczeniem powietrza w całym kraju 

następuje utrudnianie i ograniczanie korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują 

doświadczenia zachodnie, istotne w rozwoju budownictwa pasywnego jest zaangażowanie 

państwa i pomoc we współfinansowaniu. Warto jednak nadmienić, że nie powinien to być 

jedyny czynnik stymulujący rozwój tej gałęzi gospodarki, a obniżenia kosztów skutkujących 

rozpowszechnieniem się budownictwa pasywnego należy poszukiwać także u innych 

podmiotów uczestniczących. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że podrozdział przedstawia te wybrane innowacje  

w budownictwie, których rozwój kieruje branżę w zupełnie nową stronę, przez co odchodzi się 

od budownictwa tradycyjnego. Innowacje niosą ze sobą wiele zalet, jednak wdrożenie ich 

wymaga przede wszystkim prób, czasu i pokonania barier finansowych czy związanych  

z niedostępnością materiałów. Z całą pewnością można uznać, że w perspektywie 
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kilkudziesięciu lat przedstawione rozwiązania będą na porządku dziennym także dzięki 

regulacjom prawnym.  

 

4.3. Idea zrównoważonego budownictwa 

 

Zwiększające się zużycie zasobów naturalnych stanowi problem dla ich całkowitego 

wyczerpania. Lata postępującej globalizacji można uznać z jednej strony za ogromną korzyść, 

bo jest to przecież zwiększone pragnienie odniesienia sukcesu i samorealizacji, w  gospodarce 

natomiast masowy rozwój produktów życia codziennego, postęp motoryzacyjny, wzrost 

konsumpcji towarów i usług. O ile to wszystko ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb 

społeczeństwa, o tyle z drugiej strony prowadzi do wyniszczania ekosystemów, zasobów 

naturalnych i innych negatywnych skutków cywilizacyjnych. Można tu wyróżnić 

zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne. Niestety, część z nich wpływa negatywnie 

również na zdrowie ludności. Ostatnie lata w budownictwie pokazują, że szukane nowe, 

innowacyjne rozwiązania w większości mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na 

środowisko. To właśnie ten czynnik kilkukrotnie był wymieniany przy analizie innowacji  

w budownictwie w poprzednim podrozdziale. Dodatkowo myśl proekologicznego 

budownictwa dyktowana jest przepisami prawnymi i uregulowaniami zarówno krajowymi, jak 

i międzynarodowymi. Te wszystkie czynniki sprawiły, że pojawiła się koncepcja 

zrównoważonego rozwoju, który można definiować jako połączenie wzrostu i rozwoju, gdzie 

pierwszy z nich ma na celu przyrost materii, a rozwój to osiągnięcie pełniejszego lub lepszego 

stanu poprzez realizację danych możliwości (Machowski, 2003, s. 100–101). Jest to koncepcja 

świadomego życia w zgodzie z otoczeniem, społecznym i przyrodniczym, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu ograniczeń ekologicznych i społecznych (Skowroński, 2006, s. 51). Rozwój 

zrównoważony można scharakteryzować w dwóch głównych kategoriach (Piontek, 2002,  

s. 51): 

‒  podejście ekonomiczne – odniesienie praktyczno-gospodarcze; w tradycyjnym 

wzroście gospodarczym uwzględniane jest dbanie o środowisko i wszystkie aspekty 

ekologiczne; 

‒  podejście ideologiczno-historiozoficzne – można ująć je jako poszukiwanie nowych 

norm społecznych i form cywilizacyjnych, które będą jednocześnie satysfakcjonujące dla 

środowiska i optymalne ekologicznie.  
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Jednym z pierwszych autorów koncepcji zrównoważonego rozwoju w budownictwie był 

Kibert (1994), który stwierdził, że budownictwo będzie musiało przejść na stosowanie 

zrównoważonych praktyk, które oszczędzają ograniczone zasoby i promują zdrowe 

środowisko.  Koncepcja zrównoważonego rozwoju łączy ze sobą zarówno sferę ekonomiczną, 

społeczną, jak i ekologiczną. Jej istota polega na połączeniu ich w taki sposób, aby gospodarka 

w dalszym ciągu się rozwijała, a jednocześnie w znacznie mniejszym stopniu negatywnie 

oddziaływała na środowisko. W tabeli 24 zostały przedstawione cele zrównoważonego 

rozwoju z podziałem na wcześniej wymienione sfery. 

 
Tabela 24. Cele zrównoważonego rozwoju z podziałem na sfery 

Kategoria celu Cel szczegółowy 

Ekologiczny 

eliminowanie zagrożeń mających wpływ na 

środowisko naturalne; korzystanie  

z odnawialnych źródeł energii 

Ekonomiczny 

zaspokojenie potrzeb człowieka przy użyciu 

nowoczesnych technologii, w mniejszym stopniu 

ingerujących w środowisko naturalne 

Społeczny 

zapewnienie edukacji, opieki zdrowotnej, 

bezpieczeństwa oraz sfery kulturalnej; działania 

prowadzone na rzecz ludności dotkniętej 

głodem, ubóstwem 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Filozofię tej koncepcji można rozumieć jako połączenie systemu składającego się ze 

środowiska, gospodarki i społeczeństwa (Skowroński, 2006, s. 52). Wydaje się to idealnym 

modelem, na  którego podstawie może nastąpić rozwój całej cywilizacji. W praktyce jednak 

nie jest to tak proste do wdrożenia. Podstawową barierą wydaje się  głęboko zakorzeniony 

konsumpcjonizm ludzi, który jednocześnie wywiera wpływ na przedsiębiorstwa produkujące 

coraz to więcej i manipulujące odbiorcą finalnym (Stacewicz, 1998, s. 112). Już w 1998 roku 

Kozłowski (1998, s. 91) wymieniał jako bariery zrównoważonego rozwoju między innymi 

pogoń za maksymalizacją produkcji oraz konsumpcji, rosnącą konkurencję, pęd za postępem 

naukowym. Krótko po tym, bo w 2003 roku, Sadowski jako kolejną przyczynę dołączył brak 
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woli politycznej (Sadowski, 2004 s. 14). Obecnie trudno zgodzić się z tym poglądem, gdyż 

dyrektywy prawne chociażby na szczeblu europejskim stanowią o coraz większych 

wymaganiach, a to wzmaga konieczność szukania zrównoważonych rozwiązań.  

O zrównoważonym rozwoju bardzo często mówi się w kontekście transportu, jednak coraz 

częściej dotyczy on także budownictwa. Przemysł budowlany jest bardzo istotny z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju, ponieważ ma duże znaczenie nie tylko w gospodarce, lecz 

także w emisji spalin czy ilości generowanych odpadów. Jak pokazują amerykańskie badania, 

budownictwo przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, w dalszej kolejności 

nieefektywności energetycznej. Dyrektywy, regulacje mające na celu ograniczenie krajowej 

emisji dwutlenku węgla, koncentrowały się głównie na transporcie, a co zaskakujące, to 

właśnie budownictwo wyprzedziło transport pod względem ilości emitowanych gazów 

cieplarnianych. Kilkadziesiąt lat wcześniej transport i budownictwo emitowały porównywalny 

udział w ogólnej emisji dwutlenku węgla w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu 

plasował się przemysł. Już w 2009 roku szacowano, że w Stanach Zjednoczonych budynki 

wytwarzały 14% więcej dwutlenku węgla niż transport i 34% więcej niż przemysł (Dator, 2010, 

s. 395). Oczywiście tak negatywne oddziaływanie budownictwa na środowisko wymaga 

ingerencji. Równie niepokojące jest to, że właśnie budownictwo jest jednym z największych 

sektorów generujących odpady i ‒ jak wynika z danych ‒ może być to nawet około 40% (Dator, 

2010, s. 396). Rosnący nacisk na ekologiczne budownictwo jest zatem dobrze uzasadnione,  

a niepokojąco zwiększające się dane statystyczne powinny tylko zmotywować podmioty do 

zmian technicznych i technologicznych. Oddziaływanie przemysłu budowlanego można 

dostrzec w każdym aspekcie jego funkcjonowania. Oprócz wcześniej wymienionych obszarów 

jako czynniki wpływające na środowisko można wyszczególnić przepływ towarów 

budowlanych, odpady wynikające nie z samego procesu budowy, ale późniejszej eksploatacji, 

wykorzystywanie zasobów naturalnych w postaci wody czy drewna i przede wszystkim 

powstawanie inwestycji na obszarach zielonych, leśnych, niezajętych infrastrukturą. 

Pośrednio budownictwo oddziałuje na środowisko również przez fabryki produkujące 

materiały i  półfabrykaty do budowy (Belniak i in., 2013, s. 61).   

Wprowadzenie w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju budownictwa powinno 

cechować wydłużenie oraz zróżnicowanie cyklu życia produktu – w tym przypadku budynku. 

Ma się ono rozpoczynać już w fazie projektowania i budowy, w dalszej kolejności przejawiać 

się w eksploatacji, ewentualnej modernizacji i remontach, a kończyć na wyburzeniu  
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i ponownym wykorzystaniu komponentów do kolejnej budowy. Z punktu widzenia 

inwestorów to trudne zadanie, a głównym problemem zwykle są aspekty finansowe (Belniak  

i in., 2013, s. 67). Przez długi cykl życia produktu należy rozumieć co najmniej kilkadziesiąt lat, 

a zatem przy budownictwie tradycyjnym byłoby to kilkadziesiąt lat zużytej nadmiernie energii. 

Pomimo początkowych wyższych kosztów budowy ekologicznej może okazać się, że  

w długookresowej perspektywie budynek wykorzysta zdecydowanie mniej zasobów i będzie 

ekonomicznie opłacalny. 

Budynki zrównoważone w literaturze nazywane są także zielonymi, ekologicznymi.  

W języku angielskim określa się je jako green-, eco-buildings, sustainable buildings (Dator, 

2010; Nahmens i Ikuma, 2012). Nazywane zrównoważonymi, gdyż na każdym etapie ich 

powstawania cechować je ma niskie zużycie zasobów naturalnych, niski poziom negatywnego 

wpływu na środowisko. Co bardzo ważne, domy, obiekty użyteczności publicznej mają być 

przyjazne zarówno dla środowiska, jak i dla eksploatujących je ludzi. Jedną  

z najpopularniejszych definicji zrównoważonego budynku jest ta autorstwa Kiberta (2007), 

która mówi, że są to budynki odpowiedzialnie projektowane i wytwarzane w zdrowym 

środowisku budowlanym, przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz jak 

najefektywniejszym wykorzystaniu zasobów. 

Początków rozwoju zrównoważonych budynków należy się doszukiwać w latach 70. XX 

wieku, a miały one być odpowiedzią państw na kryzys naftowy. Jednakże kierunek uformował 

się dopiero w następnych dziesięcioleciach, kiedy to zainteresowanie tematyką ekologii 

wzrosło. To wcześniej omawiane budynki pasywne były początkiem w kierunku 

zrównoważenia całej branży budowlanej. Kolejnym czynnikiem rozwoju był Sick Building 

Syndrome (SBS). Syndrom chorego budynku stał się coraz bardziej powszechnym problemem. 

Co więcej, według źródeł już w latach 80. potwierdzano występowanie tej przypadłości. Na 

ogół nie stwierdza się u osób, które na nią cierpią, żadnych nieprawidłowości fizjologicznych, 

z reguły nie występują trwałe następstwa, jednak  objawy mogą powodować dyskomfort (bóle 

głowy, podrażnienie oczy, zawroty głowy czy kaszel), a jeśli występują w pracy, mogą 

powodować nieefektywność. Zwykle dokonuje się oceny budynków, a także, w takim stopniu, 

w jakim jest to możliwe, dokonuje się zmian, takich jak poprawa wentylacji i redukcja źródeł 

zanieczyszczenia środowiska (Finnegan, Pickering i Burge, 1984; Redlich, Sparer i Cullen, 1997). 

Czynniki, które wywołują syndrom chorego budynku, zostały pogrupowane i przedstawione w 

tabeli 25. 
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Tabela 25. Czynniki powodujące SBS 

Rodzaj czynnika Czynniki SBS 

Zanieczyszczenia biologiczne 

Zanieczyszczenia biologiczne to bakterie, pleśnie, pyłki  

i wirusy. Mogą one rozmnażać się w stojącej wodzie, która 

nagromadziła się w kanałach, rurach, nawilżaczach i rynnach 

lub wodzie zebranej na płytkach sufitowych, dywanikach lub 

izolacji. Źródłem zanieczyszczenia biologicznego mogą być 

także owady lub ptasie odchody. 

Zanieczyszczenia chemiczne ze 

źródeł zewnętrznych 

Powietrze zewnętrzne dostające się do budynku może być 

źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Na 

przykład spaliny samochodowe,. które dostają się poprzez 

otwory wentylacyjne i wyciągi w łazienkach i kuchniach, 

nieszczelne okna i inne otwory. 

Zanieczyszczenia chemiczne ze 

źródeł wewnętrznych 

Kleje, dywany, tapicerki, wyroby z drewna, drukarki, środki 

czyszczące (mogą emitować lotne związki organiczne, w tym 

formaldehyd), dym tytoniowy. Produkty spalania, takie jak 

tlenek węgla, a także dwutlenek azotu, mogą pochodzić  

z pieców opalanych drewnem, kominków i pieców gazowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-
08/documents/sick_building_factsheet.pdf).  
 

 

Wyżej wymienione czynniki, podobnie jak promocja nowej koncepcji budownictwa 

sprawiły, że przez lata zostały wyszczególnione elementy, które muszą spełniać budynki, aby 

można było je zaklasyfikować do zrównoważonych. Parametry, o których mowa, to między 

innymi (Shiers, 2000; Frej, 2005): 

• możliwie maksymalne wykorzystanie światła dziennego w pomieszczeniach 

biurowych; 

• możliwie jak najlepsza jakość powietrza w pomieszczeniu; 

• system kontroli i sterowania środowiskiem wewnętrznym; 

• minimalne zużycie energii, przez wprowadzenie rozwiązań technologicznych, jak 

również odpowiedniego położenia pod względem nasłonecznienia, a także 

wykorzystanie źródeł odnawialnych; 
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• minimalny wpływ na środowisko zewnętrzne, odpowiedzialność względem otoczenia; 

• wykorzystanie „szarej wody”, jej recykling; 

• recykling budynków, użycie materiałów o niskim wpływie na środowisko zarówno do 

budowy, jak i renowacji; 

• minimalizowanie produkowanych odpadów; 

• wdrażanie systemów monitorujących i pozwalających na sterowanie urządzeniami 

wewnątrz budynku. 

Zarówno w budownictwie pasywnym, jak i zrównoważonym stworzono systemy 

certyfikowania, czyli oceniania danych inwestycji pod względem negatywnego wpływu na  

środowisko. Jest to znaczące z kilku względów, między innymi pozwala ocenić, czy obiekty 

spełniają normy ekologiczne i w jakim stopniu oddziałują na środowisko. Co więcej, jak już 

wspomniano, im budynek bardziej ekologiczny, tym większa jest jego wartość na rynku 

nieruchomości. Kryterium certyfikacji nie stanowi wyłącznie zużycie energii elektrycznej, 

brane są pod uwagę również czynniki społeczne, finansowe i ekologiczne. Najczęściej 

narzędzia do klasyfikacji budynków tworzone są przez niezależne organizacje i instytucje. 

Zróżnicowanie, brak ujednolicenia kryteriów oceny wydaje się w pełni uzasadnione przez 

występujące na świecie różnice klimatyczne, rynkowe, społeczne, technologiczne czy 

ekonomiczne. Mnogość powstałych technik, narzędzi, poradników czy zestawów zaleceń 

świadczy niewątpliwie o istotności samej koncepcji zrównoważonego budownictwa. Właśnie 

z tego względu OECD (2003) klasyfikuje certyfikację według trzech typów, które zostały 

przedstawione w tabeli 26.  

 

Tabela 26. Typy systemów certyfikacji budynków zrównoważonych 

Typ systemu certyfikacji Kryteria certyfikacji Zastosowanie w typach 

budynków 

Obowiązkowy certyfikat 

energetyczny 

brane jest pod uwagę wyłącznie kryterium 

zużycia energii 

stosowany głównie w 

budynkach mieszkalnych 

Dobrowolny certyfikat 

ekologiczny 

liczne kryteria oceny; skupia się głównie na 

ocenie ekologicznej (na przykład 

wykorzystanie materiałów z recyklingu, 

ma zastosowanie w 

większości dla budynków 

wykorzystywanych w 

celach komercyjnych 
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poziom zżycia „szarej wody”, jakość 

powietrza wewnątrz budynku) 

Dobrowolny certyfikat 

kompleksowy 

niewielka liczba kryteriów branych pod 

uwagę; poza aspektem ekologicznym 

uwzględnia się również inne, na przykład 

społeczne 

odnosi się do budynków 

mieszkalnych i domów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (OECD, 2003). 

 

W dalszej części podrozdziału zostaną przedstawione najbardziej znane systemy 

certyfikacji, które są rekomendowane również przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa 

Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council). Pierwszy z nich, najbardziej znany na 

świecie, to system LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, jeden z najbardziej 

uznanych międzynarodowych systemów certyfikacji zrównoważonych budynków. Został 

stworzony przez organizację non profit utworzoną w 1993 roku 

(https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/leed/). United States Green Building 

Council opracował system oceny, który ma na celu zmniejszenie zużycia energii, racjonalne 

zużycie wody, opracowanie lokalizacji obiektu z uwzględnieniem ograniczenia wpływu na 

otoczenie, poprawę jakości środowiska wewnętrznego, wykorzystanie materiałów  

z recyklingu i wdrażanie innowacji. System oceny LEED obejmuje kilka kryteriów, za które, jeśli 

zostają one spełnione, przyznawane są punkty. W zależności od ogólnej przyznanej punktacji 

określa się poziom certyfikacji LEED dla danego projektu  (Iliopoulos, Kirytopoulos  

i Dermitzakis, 2018, s. 100). Chociaż zrównoważony rozwój dotyczy w głównej mierze 

kreatywnych rozwiązań innowacyjnych, pozytywnie wpływających na ekosystem, jak również 

na biznes, pojawiają się nowe wyzwania. Wyzwania te utrudniają rozwój zrównoważonego 

zarządzania projektami. Istotne jest, aby osoby zarządzające projektami były w stanie 

zidentyfikować i przewidzieć możliwe problemy już na etapie projektowania i planowania 

inwestycji, co pozwoli uniknąć trudności w czasie realizacji projektu. Tylko w ten sposób 

można podejmować właściwe decyzje, z jednoczesnym uniknięciem strat finansowych  

i czasowych (Mosannenzadeh, Bisello, Diamantini, Stellin i Vettorato, 2017, s. 35). System 

oceny może zostać wykorzystany do każdego rodzaju budynku, zarówno w fazie projektu, 

budowy, jak i eksploatacji. Ocena dokonywana jest na podstawie takich sześciu głównych 

kryteriów, jak (www.usgbc.org): 



119 
 

1) lokalizacja i transport; 

2) zrównoważone zagospodarowanie terenu; 

3) efektywność wodna; 

4) efektywność energetyczna; 

5) dobór materiałów budowlanych; 

6) jakość powietrza wewnątrz budynku. 

W systemie oceny LEED suma punktów składa się finalnie na jedną z czterech kategorii 

certyfikatów w zależności od zdobytych punktów: Certified (40-49 punktów), Silver (50-59 

punktów), Gold (60-79 punktów), Platinum (80+ punktów).  System jest nieustannie 

aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się warunków środowiskowych  

i technologicznych, a najnowsza wersja to LEED v4.1. 

Mimo że na świecie najpopularniejszym systemem jest LEED, w Polsce najbardziej 

rozpowszechniony jest BREEAM (https://plgbc.org.pl). Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method wprowadziła organizacja Bre Global w 1990 roku  

w Wielkiej Brytanii, aktualnie funkcjonuje w 77 krajach na całym świecie. W systemie BREAAM 

ocena jest przyznawana na podstawie punktacji, która odnosi się do sekcji dotyczących 

różnych aspektów wpływających zarówno na bezpieczeństwo dla środowiska i życia, jak i na 

komfort. Podobnie jak system certyfikacji LEED, BREEAM dzieli kategorie przyznawania 

punktów według wpływu budynku na środowisko, w tym: zarządzanie, zdrowie  

i samopoczucie, energię, transport, wodę, materiały, odpady, użytkowanie gruntów oraz 

ekologię i zanieczyszczenie. Cechą charakterystyczną systemu jest wykorzystanie 

współczynników wagi, odzwierciedlających istotność aspektu w danym obszarze (Telichenko, 

Benuzh i Morozov, 2019 s. 2). Całość sumuje się i przekłada na skalę ocen, które wyglądają 

następująco (www.breeam.org):  

• niezadowalający < 30, 

• zadowalający ≥ 30, 

• dobry ≥ 45, 

• bardzo dobry ≥ 55, 

• doskonały ≥ 70, 

• wyróżniający się ≥ 85 – aby otrzymać certyfikat z oceną wyróżniającą się, należy spełnić 

dodatkowe kryteria za innowacyjność ekologiczną zastosowanych rozwiązań  

w projekcie.  
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System posiada pięć kategorii w zależności od skali i typu projektu (Belniak i in., 2013,  

s. 88-89).  

1. BREEAM Communities – ocenia nowe obszary do zagospodarowania lub projekty 

rewitalizacji już istniejących inwestycji. Ten typ projektu ma stanowić wsparcie dla 

planistów, władz lokalnych, deweloperów i inwestorów w procesie planowania; można 

wykorzystać do oceny i certyfikacji wydajności rozwoju na średnią i dużą skalę.  

2. BREEAM New Construction – odnosi się do nowych inwestycji, jednak istnieje 

zróżnicowanie ze względu na rodzaj przeznaczenia budynku. Budynki, których może 

dotyczyć ten typ systemu, to biurowce, obiekty oświaty, placówki opieki zdrowotnej, 

zakłady karne, obiekty magazynowe. 

3. BREEAM Refurbishment – kategoria dzieli się na obiekty mieszkalne i niemieszkalne. 

Jest to sfera, do której zaliczają się wszystkie budynki wymagające modernizacji.  

4. BREEAM In-Use ‒  narzędzie ma zastosowanie dla budynków niemieszkalnych, a ocenie 

podlega wpływ budynku na otoczenie w trakcie jego użytkowania.  

5. Code for Sustainable Homes – system certyfikowania nowych obiektów mieszkalnych, 

gdzie do oceny brane są pod uwagę takie czynniki, jak zużycie energii, emisja CO2, 

zanieczyszczenie, woda, ekologia, samopoczucie.  

Kolejny system oceny budynków powstał we Francji w 2012 roku, jest to HQE (Haute 

Qualité Environmentale), a utworzyła ją organizacja Cerway. Obejmuje budynki mieszkalne, 

handlowe, administracyjne czy usługowe, na wszystkich etapach działalności, niezależnie od 

tego, czy jest to projekt, budowa, remont czy etap eksploatacji. Obejmuje również rozwój 

obszarów miejskich, tj. dzielnice, klastry, kampusy (https://www.behqe.com/). Dla każdego 

etapu budowy istnieje osobny certyfikat, od wstępnego projektu przez budowę, po 

eksploatację. Wynikiem tego jest większa suma wszystkich certyfikatów wydanych przez HQE 

niż liczba certyfikowanych budynków ‒ to samo przedsiębiorstwo może otrzymać kilka 

certyfikatów. System certyfikacji HQE bierze pod uwagę 14 aspektów procesu oceny: wpływ 

budynku na otoczenie, możliwość adaptacji budynku i wybór materiałów, procesy budowlane, 

realizacja budynku o niskim wpływie na środowisko, zarządzanie energią,  gospodarka wodna, 

gospodarowanie odpadami, konserwacja – oddziaływanie na środowisko, komfort termiczny, 

komfort akustyczny, komfort wizualny, komfort węchowy, jakość środowiska, jakość 

powietrza sanitarnego i jakość wody (Santos Salgado, 2019, s. 5). Są one odpowiednio 
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sklasyfikowane w cztery główne obszary: energię, środowisko, komfort użytkowania i zdrowie 

(www.plgbc.org.pl).  

Certyfikacja HQE przeprowadzana jest na zasadzie audytu, odbywającego się na miejscu  

z udziałem architekta, wykonawcy i innych członków zespołu odpowiedzialnych za działy 

budownictwa uwzględniane w certyfikacji (inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, akustyki). 

Przeprowadzenie audytu HQE opiera się na analizie tabeli oceny HQE. Podczas procesu 

przeglądu audytor HQE, którym jest osoba trzecia upoważniona przez instytucję Cerway, 

analizuje jakość przedstawionej dokumentacji wspierającej i może poprosić o dodatkowe 

informacje techniczne od obecnego zespołu. Niewątpliwą zaletą audytu na miejscu jest 

instruktażowy i „ludzki” aspekt technicznego dialogu między stronami, naoczny aspekt 

procesu walidacji certyfikacji, zminimalizowanie wystąpienia nieporozumień technicznych, 

dzięki wyjaśnianiu kwestii na bieżąco. Po zakończeniu budowy audytor HQE sprawdza 

budynek i analizuje dokumentację zgromadzoną podczas budowy (France GBC, 2015).  

 Ostatni, wielokryterialny system certyfikacji to niemiecki DGNB, powstały w 2008 roku 

dzięki German Sustainable Building Council (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

e.V) (www.plgbc.org.pl). DGNB stosuje się do oceny budynków przy zastosowaniu kryteriów 

zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe czynniki zostały wymienione w tabeli 27. Każda grupa 

kryteriów, z wyjątkiem lokalizacji, ma nadaną wagę istotności, według której przydzielana jest 

ocena. Certyfikaty są zróżnicowane pod względem typu budynku, dla którego są wydawane. 

Rozróżnia się certyfikaty dla budynków oświaty, biurowych, obiektów przemysłowych, jak 

również dla nieruchomości mieszkalnych, handlowo-usługowych, hotelowych  i ostatnich, 

pełniących funkcję mieszaną (Belniak i in., 2013, s. 92, 173-174). W odróżnieniu od wcześniej 

omawianych system DGNB posiada wyłącznie trzy stopnie certyfikowania: brązowy, srebrny  

i złoty (https://www.dgnb-system.de/).  

 

Tabela 27. Kryteria certyfikacji systemem DGNB 

Kryterium oceny Kryterium szczegółowe oceny 

Jakość ekologiczna • cykl życia budynku 

• wpływ na lokalne środowisko 

• wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku 

• zapotrzebowanie na wodę pitną i generowanie ścieków 
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• użytkowanie gruntów 

• różnorodność ekologiczna 

Jakość ekonomiczna • koszt całego cyklu życia budynku 

• elastyczność i możliwości adaptacyjne budynku 

• rentowność budynku 

Jakość społeczno-

funkcjonalna i 

kulturalna 

• komfort termiczny 

• jakość środowiska wewnątrz budynku 

• dostępność bez ograniczeń 

• bezpieczeństwo i ochrona życia i zdrowia 

• jakość przestrzeni wewnątrz i zewnątrz, różnorodne wykorzystanie 

• możliwość kontroli przez użytkownika budynku 

• komfort wizualny 

• komfort akustyczny 

Jakość techniczna • zabezpieczenie przed hałasem 

• zapotrzebowanie na energię 

• wykorzystanie i integracja technologii budowlanych 

• łatwość utrzymania czystości 

• łatwość przebudowy i recyklingu 

• kontrola imisji 

• mobilność infrastruktury 

Jakość procesowa • kompleksowy projekt 

• zintegrowane planowanie 

• potwierdzenie podejścia zrównoważonego 

• optymalne wykorzystanie przestrzeni 

• uwzględnienie aspektu zrównoważonego środowiska przy wyborze 

wykonawców 

• dokumentacja jakości budynku 

• szybkie uruchomienie i systematyczne funkcjonowanie 

• komunikacja z użytkownikiem 

• uwzględnienie przyszłego wykorzystania 

Jakość lokalizacji • wpływ lokalnego środowiska na budynek 
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• wizerunek budynku w otoczeniu 

• dostęp zrównoważonego transportu 

• dostępność udogodnień zaspokajających codzienne 

funkcjonowanie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (https://www.dgnb-system.de/).  
 
 
Cechą charakterystyczną budynków jest zdecydowanie trwałość i właśnie z tego względu 

niezwykle istotna w budownictwie jest rewitalizacja, gdyż wzniesione dotychczas obiekty na 

długie lata zapełniają przestrzeń, szczególnie miejską, co ogranicza powstawanie nowej 

zabudowy. Jak wynika z literatury, tworzenie interesujących i atrakcyjnych komercyjnie 

obiektów powoduje ożywienie i stymuluje otoczenie do inwestowania w kolejne 

nieruchomości (Rodney i Clark, 2000). Działania w sferze społecznej są konieczne do podjęcia, 

aby mogła się odbyć rewitalizacja w sensie ekonomicznym. Tylko wtedy będą one skuteczne 

długookresowo (Adair i in., 2005, s. 15). Z badań wynika (Adair, Berry, McGreal i Quinn, 2002), 

że deweloperzy, podejmując decyzję o rewitalizacji zdewastowanych obszarów, zakładają 

osiągnięcie akceptowalnych stóp zwrotu. Z drugiej strony czynnikiem, który zniechęca do 

inwestycji, jest negatywny wizerunek miejsca czy też trudności w pozyskaniu pomocy 

finansowej i zbiurokratyzowane formalności. Sama idea rewitalizacji rozumiana jest jako 

działania poniesione w celu rozwoju danego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu 

równowagi pomiędzy czynnikami ekonomicznymi, ekologicznymi, społecznymi  

i technologicznymi. Wspomniany rozwój może się dokonać przez przebudowę, rozbudowę, 

remont, modernizację i adaptację. Słusznym wyborem wydaje się rewitalizacja już istniejącej 

zabudowy zamiast rozbudowy na dotychczas niezurbanizowanych obszarach.  

Z marketingowego punktu widzenia  świadomość w oczach potencjalnych klientów  

i najemców, że budynek został zrewitalizowany w nurcie proekologicznym, może stanowić 

ogromny atut. W różnych częściach świata podejmowane są działania mające na celu 

przebudowę budynków tradycyjnych na zrównoważone. Kilka wybranych projektów, które 

uległy modernizacji, to (Belniak i in., 2013, s. 99–100):  

1. Empire State Building w Nowym Jorku. Jeden z najbardziej znanych biurowców  

i atrakcji turystycznych na świecie, 102-piętrowy obiekt z 1931 roku, zabytek. 

Rewitalizacja obejmuje lata 2009–2011, a system certyfikacji, według której został 

oceniony, to LEED Gold.  



124 
 

2. Taipei 101 – Tajpej. Jest to jeden z najwyższych budynków na świecie, mierzy 509,2 m, 

a jego położenie wymusza zastosowanie wielu nowatorskich, innowacyjnych 

rozwiązań – budynek zlokalizowany na obszarze zagrożonym sejsmicznie. Przyznany 

certyfikat to także LEED, jednak z kategorii EBOM Platinum.  

3. Londyński Morgan Lovell Headquarters. Przesłanki do zrewitalizowania tego obiektu 

można uznać za wyłącznie marketingowe i wizerunkowe. Miał być to przykład, że  

wieloletni budynek można zmodernizować i odnowić zgodnie z zasadami 

zrównoważonego budownictwa. Prace prowadzone były w roku 2006, a system 

certyfikacji przyjęty do oceny to przedstawiony wcześniej BREEAM (Bespoke 

Excellent).  

Ideę zrównoważonego budownictwa można uznać za stosunkowo nowe zjawisko. Istotną 

cechą tej koncepcji jest wielowymiarowość wdrażania technologii. W literaturze dzielona jest 

na trzy poziomy. Pierwszy z nich to technologia rozpatrywana na poziomie nieruchomości, 

stricte w sposób ekonomiczny przez właścicieli czy deweloperów, oraz porównanie 

tradycyjnego budownictwa z ekologicznym. Drugim poziomem są organizacje gospodarcze, 

które problem wdrażania technologii rozpatrują z punktu widzenia postępującej gospodarki  

i rosnącego znaczenia idei zrównoważonego rozwoju. Ostatni poziom to uwarunkowania 

zewnętrzne, gdy decyzje podejmowane są z uwzględnieniem otoczenia rynkowego, 

uwarunkowań prawnych i środowiskowych (Falkenbach, Lindholm i Schleich, 2010). 

Raport Sayce, Sundberg i Clementsa (2010, s. 4-5) przedstawia między innymi wyniki 

badań nad literaturą dotyczącą zrównoważonego budownictwa. Wynika z niego, że do tamtej 

pory powstała nieliczna literatura naukowa, prawie połowę literatury merytorycznej stanowiły 

artykuły opiniotwórcze w prasie fachowej i raporty badawcze konsultantów. W znacznej 

większości recenzowana literatura pochodziła ze Stanów Zjednoczonych ‒ 28%, w dalszej 

kolejności z Wielkiej Brytanii ‒ 26% ‒ i Australii ‒ 22%, a około 70% było adresowane do 

praktyków, a nie naukowców. Dostępne były nieliczne badania empiryczne, a większość z nich 

opierała się na badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Powstał również pewien 

dysonans definicyjny, gdyż część literatury, szczególnie pochodzącej z USA, odnosiła się do 

„zielonych budynków”; z kolei autorzy zwłaszcza z Wielkiej Brytanii i Australii używali terminu 

„zrównoważone budynki”; natomiast trzecia grupa używała terminów naprzemiennie. 

Niemniej jednak kraje te mają najbardziej dojrzałe rynki nieruchomości, dlatego też to stamtąd 

pochodzi najwięcej literatury. Istotniejsze od problemu z terminologią nowej koncepcji 
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budownictwa jest określenie jej zakresu. Również z tych badań wynika, że dla wielu autorów 

kwestia była zawężona przede wszystkim do aspektów środowiskowych, głównie dotyczyła 

ona energii. Inni uznawali większy zakres, obejmujący także zagadnienia społeczne  

i środowiskowe. Autorka dysertacji również uważa, że budownictwo „zielone”, zrównoważone 

to znacznie większy zakres czynników niż ekologia. Oprócz wpływu na środowisko naturalne 

 i zużycie zasobów energii bardzo istotne jest funkcjonowanie człowieka w tymże układzie. 

Ostatnią kwestią dotyczącą literatury jest fakt, że tyczy się ona głównie budynków biurowych. 

Wynika to z tego, że sektor ten ma budynki o najwyższej ocenie zrównoważonego rozwoju.  

Przeprowadzono w Polsce wstępne badania jakościowe (Belniak i in., 2013, s. 197–202) 

dotyczące popytu na rozwiązania ekologiczne. Badanie obejmowało dwanaście 

indywidualnych wywiadów pogłębionych, a respondentami byli eksperci rynku nieruchomości 

komercyjnych z dwóch miast w Polsce: Warszawa – dwóch respondentów oraz Kraków – 

dziesięciu. Badani są reprezentantami firm zarządzających nieruchomościami, firm 

deweloperskich bazujących na rozwiązaniach ekologicznych, instytutu analitycznego,  

a pozostali to niezależni konsultanci rynku nieruchomości. Najistotniejsze kwestie, jakie 

wyniknęły z badań, to: 

• najistotniejsze czynniki przy wyborze powierzchni biurowej to: czynsz (100% 

respondentów), lokalizacja (83% respondentów) oraz struktura i wielkość powierzchni 

(75% respondentów). W dalszej kolejności znalazły się opłata eksploatacyjna  

i dostępność parkingu;  

• wyłącznie jeden respondent odpowiedział, iż istotny jest certyfikat ekologiczny;  

• jak oceniają badani, najemcy posiadają niewielką świadomość ekologiczną, małe 

przedsiębiorstwa nie znają wielokryterialnych systemów certyfikacji  

w przeciwieństwie do dużych korporacji; 

• respondenci twierdzą, że badani nie są świadomi faktycznych kosztów, jak również 

korzyści wynikających z użytkowania powierzchni zrównoważonych;  

• według badanych najemcy nie wykazują skłonności do dopłat za powierzchnie biurowe 

z certyfikatem, nie jest on dla nich atrakcyjnym elementem oferty.  

Jak pokazują badania, niezrozumienie idei zrównoważonego budownictwa powoduje 

dalsze konsekwencje już nie tylko wśród najemców, lecz także deweloperów, przedsiębiorstw 

budowlanych. Z biznesowego punktu widzenia wydaje się nieopłacalne inwestowanie  

w technologie ekologiczne, jednocześnie podnoszące koszt, jeśli potencjalni nabywcy 
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nieruchomości wykazują skłonności do obniżania ponoszonych kosztów. Z drugiej strony 

istnieje nadzieja, że wraz z zaostrzającymi się przepisami prawnymi świadomość podmiotów 

będzie znacząco wzrastała. 

Podsumowując, należy podkreślić, że zrównoważony rozwój ma ogromne znaczenie dla 

funkcjonowania gospodarki, a ludzie powinni mieć świadomość, jakie konsekwencje niesie ze 

sobą nadmierne eksploatowanie środowiska. Relacji z nim należy się nauczyć, co  

w początkowych etapach może oznaczać większe koszty, jednak z biegiem czasu, w miarę 

nabierania doświadczenia, koszt ten można sukcesywnie obniżać. Koncepcja ta zatacza coraz 

szerszy krąg, obejmując swoim zasięgiem kolejne sfery życia. Dostrzec ją można w sposobie 

zarządzania przedsiębiorstwem, to jest poprzez minimalizację odpadów i ich utylizację.  

W rozwoju aglomeracji miejskich obecna jest chociażby przy rozwoju zrównoważonego 

transportu, ograniczaniu kongestii, optymalizacji komunikacji miejskiej. Tym sposobem 

dotarła również do budownictwa, które jako jeden z przodujących sektorów gospodarki 

znacząco przyczynia się do wykorzystania środowiska naturalnego. Proces budowlany jest 

bardzo złożony, a koncepcji zrównoważonego budownictwa można doszukiwać się na każdym 

etapie, co więcej, dotyczy także budynków powstałych wiele lat temu, rewitalizowanych, 

powtórnie wykorzystywanych. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko wymaga 

niezwykle zintegrowanych i kompleksowych działań już w początkowych etapach 

projektowania. Niejasność definicji „budynek zrównoważony” spowodowała powstanie 

systemów certyfikacji, które według określonych kryteriów i standardów przyznawane są 

budynkom zrównoważonym. Przyznawane certyfikaty są nie tylko informacją dla 

potencjalnych użytkowników, lecz także wpływają na wizerunek inwestora, najemcy, 

właściciela. Najistotniejsze jednak powinno być użytkowanie nieruchomości i świadomość 

korzyści finansowych, środowiskowych płynących z funkcjonowania w „zielonym” budynku. 

Niestety, należy mieć na uwadze ilość pracy, jaką należy jeszcze włożyć, aby społeczeństwo, 

podobnie jak otoczenie biznesowe, zrozumiało ideę zrównoważonego budownictwa,  

a budynki ekologiczne powstawały nie tylko ze względu zaostrzających się norm prawnych.  
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ROZDZIAŁ 5. PROCESY LOGISTYCZNE A RYZYKO ŚRODOWISKOWE 
W BUDOWNICTWIE – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

5.1. Metodyka badań empirycznych 
 

W celu realizacji problemów badawczych przyjętych w dysertacji konieczne było 

przeprowadzenie badań empirycznych, które pozwoliły na zweryfikowanie postawionych 

hipotez badawczych. Rezultaty, jakie otrzymano w procesie analizy wyników, zostaną 

przedstawione w tym rozdziale.  

W rozprawie podjęto się zbadania procesów logistycznych w branży budowlanej w celu 

zidentyfikowania sposobów na ograniczenie ryzyka środowiskowego. Celem głównym pracy 

jest ocena wpływu procesów logistycznych na ograniczenie ryzyka środowiskowego  

w budownictwie, a w przypadku jego wystąpienia oddziaływanie na rozwój branży 

budowlanej. 

Badania empiryczne obejmują także: 

‒ zidentyfikowanie barier ograniczających możliwości redukcji ryzyka środowiskowego  

w budownictwie,  

‒ ustalenie zależności między pozycją przedsiębiorstwa w branży a zaangażowaniem  

w ochronę środowiska, 

‒ zdefiniowanie czynników wyboru dostawcy przez badane przedsiębiorstwa, 

‒ ustalenie wpływu innowacyjności na ograniczanie ryzyka środowiskowego. 

Tak wyznaczony cel główny i decyzyjne cele szczegółowe pozwoliły na przeprowadzenie 

badań wśród badanej grupy.  

5.1.1. Próba badawcza 

Przedsiębiorstwo, prowadząc działalność gospodarczą, jest narażone na wiele czynników 

ryzyka. Jak wynika z przeglądu literatury, w budownictwie ryzyko środowiskowe jest 

stosunkowo nowym zagadnieniem, mimo że pojęcie to w innych dziedzinach nauki omawiane 

jest od kilkudziesięciu lat. Zainteresowanie tematem nieustannie rośnie, o czym świadczy 

tendencja wzrostowa liczby publikacji. Na rysunku 4 przedstawiono schemat 

przeprowadzonych badań. Składają się one z kilku etapów, z których pierwszy to część 

wstępna, dalej tworzenie ankiety, zebranie danych oraz ich analiza. 
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Rysunek 4. Schemat analityczny badań empirycznych 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Do badań wykorzystano narzędzie, którym był kwestionariusz ankiety. Został on 

przygotowany w formie elektronicznej, za pośrednictwem wykupionego pakietu do tworzenia, 

zbierania i analizy danych w serwisie webankieta.pl. Kwestionariusz rozesłano do 

przedsiębiorstw stanowiących próbę badawczą przy użyciu bezpośredniego linku do strony 

internetowej, na której został zamieszczony. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI 

(Computer-Assisted Web Interview), w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety 

w formie elektronicznej. Dla najistotniejszych pytań została zastosowana pięciostopniowa 

skala Likerta, która w badaniach naukowych stanowi ważne narzędzie (Jezior, 2013). Jest to 

skala zależnościowa, a w tej konkretnej ankiecie wykorzystano skalę pięciostopniową, 
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ponieważ jak wynika z literatury, jest ona bardziej przyjazna, sprawia mniej trudności 

respondentom (Węziak-Białowolska, 2011; Sztabiński, 2003). Ankietowany odpowiada 

precyzyjniej, mając do dyspozycji mniej odpowiedzi. W odniesieniu do skali Likerta 

respondenci odpowiadali na pytania, zaznaczając na skali istotność poszczególnych 

elementów, mając do dyspozycji wersje odpowiedzi: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – 

nie wiem, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak. 

 W celu uzyskania próby badawczej, a jednocześnie określenia reprezentatywności grupy, 

zdecydowano się na dobór celowy. Spośród przedsiębiorstw budowlanych, których 

działalność wpływa bezpośrednio na środowisko wybrano do analizy badawczej wyłącznie 

przedsiębiorstwa deweloperskie. To właśnie te podmioty w świetle ryzyka środowiskowego są 

decyzyjne, mogą wpływać na projekt obiektu, wybór materiałów, przebieg procesu 

budowlanego, a w rezultacie na środowisko naturalne. Z kolei firmy usługowe, działające na 

zlecenie, realizują wyłącznie plan założony przez zleceniodawcę.  

 W związku z dostępnymi niepełnymi informacjami zdecydowano się na dobór celowy grupy 

i postanowiono, że próbę badawczą będą stanowiły przedsiębiorstwa należące do Polskiego 

Związku Firm Deweloperskich. Obecnie do PZFD należą 204 przedsiębiorstwa. Ostatecznie 

zebrano 82 kwestionariusze ankietowe, a więc wskaźnik zwrotu wyniósł 40,2%. 

Przedsiębiorstwa deweloperskie, które chciano badać, w danych Głównego Urzędu 

Statystycznego nie widnieją pod oddzielnym kodem PKD, co uniemożliwiło wyodrębnienie 

spośród wszystkich przedsiębiorstw budowlanych wyłącznie firm deweloperskich. 

Jednocześnie, bazy widniejące na stronach internetowych są niepełne, nieaktualizowane,  

a więc i niewiarygodne. Natomiast badania nad rynkiem mieszkaniowym, prowadzone przez 

Narodowy Bank Polski, zawierają liczbę deweloperów inwestujących w miastach 

wojewódzkich, jednakże mogą się one dublować w poszczególnych ośrodkach miejskich, 

dodatkowo niedostępna jest szczegółowa baza podmiotów (NBP, 2019). 

 Próba badawcza jest zróżnicowana ze względu na wielkość zatrudnienia. Otrzymane dane 

zostały przedstawione w tabeli 28. Jak wynika z tej tabeli, zdecydowana większość 

respondentów to małe przedsiębiorstwa. Nie odnotowano natomiast żadnego 

przedsiębiorstwa dużego. Takiej sytuacji można było się spodziewać, gdyż znaczna większość 

przedsiębiorstw deweloperskich pełni funkcję zarządzającą i decyzyjną, a do robót 

budowlanych zatrudnia przedsiębiorstwa podwykonawcze.  
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Tabela 28. Wielkość zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach 

Wielkość przedsiębiorstwa według liczby 

pracowników 

Liczba 

respondentów 
Udział procentowy 

Mikroprzedsiębiorstwo 1–9 pracowników 6 7,32 

Małe przedsiębiorstwo 10–49 pracowników 50 60,98 

Średnie przedsiębiorstwo 50–249 pracowników 26 31,71 

Duże przedsiębiorstwo 
powyżej 250 

pracowników 
0 0,00 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Próba badawcza została scharakteryzowana także ze względu na zajmowane przez 

respondentów stanowisko. Jest to pytanie istotne, zważywszy na wiarygodność zebranych 

danych. Przeważająca część odpowiadających zajmowała stanowiska menedżerskie wyższego 

szczebla oraz kierownicze. Rozkład uzyskanych odpowiedzi został przedstawiony w tabeli 29. 

Tabela 29. Stanowiska zajmowane przez respondentów w przedsiębiorstwach 
Stanowisko zajmowane przez 

respondenta w przedsiębiorstwie 

Liczba 

respondentów 
Udział procentowy 

Prezes/wiceprezes 5 6,10 

Dyrektor 8 9,76 

Menedżer wyższego szczebla 29 35,37 

Kierownik działu 24 29,27 

Specjalista 16 19,51 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Przedsiębiorstwa badanej próby zostały również scharakteryzowane według kryterium 

zasięgu działalności. Rozkład przedstawiono w tabeli 30. Zdecydowana większość, bo aż 

48,78% zadeklarowała, że funkcjonuje regionalnie, czyli w obrębie 1–3 województw. 

Natomiast zaledwie 2,44%, co przy próbie badawczej daje tylko 2 przedsiębiorstwa, wskazały, 

że ich działalność jest na skalę europejską. Taki rozkład również nie stanowi zaskoczenia, 

ponieważ jak wspomniano w podrozdziale dotyczącym uwarunkowań prawnych, przemysł 

budowlany napotyka szereg trudności w rozszerzaniu działalności na skalę międzynarodową. 

Obszar ten ma być zresztą przedmiotem dyskusji w Unii Europejskiej. Barierą dla 
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przedsiębiorstw deweloperskich jest zróżnicowane prawo budowlane, jak również 

charakterystyka zabudowy warunkowana czynnikami klimatycznymi czy kulturowymi. 

Tabela 30. Zasięg działalności przedsiębiorstw stanowiących próbę badawczą 
Zasięg przedsiębiorstwa Liczba respondentów Udział procentowy 

Lokalny 17 20,73 

Regionalny 40 48,78 

Krajowy 23 28,05 

Europejski 2 2,44 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
 
 W związku z pytaniem o zasięg działalności zapytano również o liczbę dostawców, z którymi 

badane przedsiębiorstwa współpracują. Jak wynika z tabeli 31, większość (43,90%) 

odpowiedziała, że jest to liczba z przedziału 26–50 przedsiębiorstw, następnie 26,83% 

ankietowanych odpowiedziało, że współpracuje z 51–75 przedsiębiorstwami. Szczegółowy 

rozkład został przedstawiony w tabeli 31. W badaniu celowo nie pytano o liczbę odbiorców, 

ponieważ, jak pisano w podrozdziale dotyczącym procesów logistycznych w budownictwie, 

w procesie produkcyjnym deweloperzy są na końcu łańcucha dostaw, stąd też teoretycznie 

nie posiadają odbiorców. Sytuacja wygląda inaczej, gdy spojrzy się na deweloperów  

w kontekście sprzedaży B2C, czyli sprzedaży mieszkań odbiorcom indywidualnym. W tym 

przypadku również nie ma uzasadnienia, aby pytać o liczbę odbiorców, gdyż deweloper 

sprzedający mniejsze mieszkania będzie miał ich więcej niż taki, który oddaje do użytku 

apartamenty. Tym samym, w ogólnym rozrachunku, sprzedający może oddać więcej metrów 

kwadratowych do użytku w danym okresie, a jednocześnie mieć mniej odbiorców. Miara ta 

nie byłaby wiarygodna i nie świadczyłaby o zasięgu dewelopera. 

 

Tabela 31. Liczba dostawców, z którymi współpracują badane przedsiębiorstwa 

Liczba dostawców Liczba respondentów Udział procentowy 

0–10 2 2,44 

11–25 9 10,98 

26–50 36 43,90 

51–75 22 26,83 

76–100 10 12,20 
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Powyżej 100 3 3,66 

Źródło: Opracowanie własne. 

5.1.2. Metody analizy danych 

 Do badań empirycznych wykorzystano metody statystyczne. Początkowo wyniki zbiorcze  

z procentowym rozkładem odpowiedzi na poszczególne pytanie wygenerowano jako raport  

z serwisu webankieta. Płatne moduły tego oprogramowania dają możliwość dalszego 

eksportowania danych, w formacie umożliwiającym wykonanie bardziej zaawansowanej 

analizy przez oprogramowania SPSS (Package for the Social Sciences) lub Microsoft Office 

(Excel). Po uzyskaniu surowych danych w pierwszej kolejności przeanalizowano je w celu 

usunięcia ewentualnych błędów powstałych przy eksporcie bazy.  Następnie użyto metod 

statystycznych, które pozwalają na wnioskowanie w dalszej części tego rozdziału. Jedną  

z wykorzystanych metod była analiza czynnikowa, która pozwoliła na sprawdzenie  

i pogrupowanie czynników w badanej grupie. Kolejną metodą zastosowaną w badaniach 

empirycznych był współczynnik alfa-Cronbacha (analiza rzetelności). Szacowanie rzetelności 

skali zależy od korelacji pomiędzy poszczególnymi pytaniami, które stanowią skalę, w stosunku 

do wariancji pytania. Głównym celem zweryfikowania homogeniczności jest sprawdzenie, czy 

odpowiedzi badanych są spójne. Jeżeli rzetelność byłaby niska, mogłoby to oznaczać 

niezrozumienie ankiety lub przypadkowe odpowiedzi. Następny jest test normalności Shapiro-

Wilka, służący zbadaniu, czy rozkład zebranych danych jest normalny. Zwykle stosowany jest 

dla próby badawczej mniejszej od 100. Ostatnią wykorzystaną analizą jest analiza korelacji rho-

Spearmana, czyli test nieparametryczny, który bada związek pomiędzy dwiema zmiennymi. 

Analiza wyników badań empirycznych zostanie przeprowadzona w dalszej części tego 

rozdziału. 

 

5.2. Wyniki badań empirycznych 

 

Wpływ procesów logistycznych w przemyśle budowlanym na ryzyko środowiskowe, a także 

sposobów jego ograniczania oceniono na podstawie kwestionariusza ankietowego. Składał się 

on z dwóch części: pierwszej, właściwej, i metryczki. Właściwa część ankiety dotyczyła ryzyka 

środowiskowego w branży budowlanej. Jak wcześniej wspomniano, dla większości pytań 
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zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. Respondent oceniał istotność poszczególnych 

zagadnień i zgodnie z tym zaznaczał w skali 1–5: 

•  1 − „zdecydowanie nie”, 

•  2 – „raczej nie”, 

•  3 – „nie wiem”, 

•  4 − „raczej tak”, 

•  5 − „zdecydowanie tak”. 

Dla otrzymanych danych statystycznych obliczono średnią, odchylenie standardowe, 

skośność oraz kurtozę. Wyniki zostały przedstawione w czterech podrozdziałach, według 

przyjętych metod badawczych, czyli skali Likerta, analizy czynnikowej, analizy normalności 

Shapiro-Wilka i współczynniki rzetelności alfa-Cronbacha oraz korelacji.   

5.2.1. Wyniki badań empirycznych opartych na skali Likerta 

Pierwsze z pytań dotyczyło rangi wybranych rodzajów ryzyka, tj. strategicznego, 

operacyjnego, finansowego, operacyjnego, w strefie compliance i środowiskowego. Ocena 

wyłącznie ryzyka środowiskowego mogłaby być niemiarodajna, dlatego zdecydowano się na 

ocenę poszczególnych rodzajów ryzyka, aby ocenić, jak w porównaniu z innymi, być może 

lepiej znanymi typami, wypada ryzyko środowiskowe. W tabeli 32 przedstawiono statystyki 

opisowe dla określenia nasilenia typów ryzyka działalności w budownictwie. Jako największe 

ryzyko dla swojej działalności respondenci określali ryzyko strategiczne (M = 4,44; SD = 0,85) 

oraz ryzyko operacyjne (M = 4,27; SD = 1,05). Oznacza to, że najistotniejsze jest ryzyko 

związane z rynkiem, konkurencją i funkcjonowaniem gospodarki. W drugiej kolejności 

podmioty odczuwają największe ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czyli 

logistyką, dystrybucją. Natomiast najniżej oceniane było ryzyko w sferze compliance, czyli 

ryzyko braku zgodności, czynności mające na celu zapewnienie zgodności działania  

z obowiązującymi przepisami prawa (M = 3,22; SD = 1,24). Jeśli chodzi o ryzyko środowiskowe, 

to podmioty oceniły je jako czwarte w hierarchii, ze średnią 3,44 (M = 3,44; SD = 1,26). Na tej 

podstawie można uznać, że respondenci nie odczuwają dużego zagrożenia związanego  

z ryzykiem środowiskowym. Ogólna skala ryzyka dla działalności w grupie badanej oceniona 

była w przedziale 1–5 punktów, ze średnią M = 3,88; SD = 0,79. Na wykresie 2 przedstawiono 

możliwość wystąpienia poszczególnych typów ryzyka. 
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Tabela 32. Ocena możliwości wystąpienia różnych typów ryzyka w działalności 
gospodarczej 

Typ ryzyka Min Max M SD Sk K 

Ryzyko strategiczne  2 5 4,44 0,85 ‒1,74 2,61 

Ryzyko operacyjne  1 5 4,27 1,05 ‒1,47 1,13 

Ryzyko finansowe  2 5 4,02 1,04 ‒0,99 ‒0,13 

Ryzyko w sferze compliance  1 5 3,22 1,24 ‒0,35 ‒1,24 

Ryzyko środowiskowe  1 5 3,44 1,26 ‒0,62 ‒0,90 

Ryzyko dla działalności 2 5 3,88 0,79 ‒0,67 ‒0,25 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wykres 2. Ocena możliwości wystąpienia różnych typów ryzyka w działalności gospodarczej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W dalszej kolejności badani zostali poproszeni o określenie, w jakim stopniu poszczególne 

procesy logistyczne mogą wpływać na minimalizowanie ryzyka środowiskowego  

w budownictwie. Tabela 33 pokazuje, że za proces mogący w największym stopniu 

minimalizować ryzyko środowiskowe, uważany był transport (M = 4,29; SD = 0,96) i logistyka 

zwrotna (M = 4,02; SD = 1,08), natomiast najsłabiej oceniono logistyczną obsługę klienta  

(M = 1,88; SD = 0,99). Ogólnie procesy logistyczne zostały ocenione przez badanych na  

M = 3,19, z odchyleniem SD = 0,78. Pytanie jest istotne ze względu na dalsze działania, które 
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miałyby spowodować ograniczenie ryzyka środowiskowego. Wyniki pokazują, które elementy 

logistyki za pomocą wprowadzonych zmian mogą omawiane ryzyko zminimalizować. Logistyka 

zwrotna i transport wydają się szansą ze środowiskowego punktu widzenia, i to one wymagają 

podjęcia działań. Najmniejsze szanse dostrzegane są w logistycznej obsłudze klienta oraz 

magazynowaniu i obsłudze zapasów. Wykres 3 obrazuje średnie wartości pytania, w jakim 

stopniu poszczególne procesy logistyczne mogą wpływać na minimalizowanie ryzyka 

środowiskowego w budownictwie. 

 
Tabela 33. Wpływ procesów logistycznych na minimalizowanie ryzyka środowiskowego  
w budownictwie 

Proces logistyczny Min Max M SD Sk K 

Zaopatrzenie 1 5 3,24 1,20 ‒0,22 ‒1,35 

Produkcja 1 5 3,50 1,34 ‒0,35 ‒1,40 

Transport 1 5 4,29 0,96 ‒1,56 1,97 

Magazynowanie i obsługa zapasów 1 5 2,20 1,01 0,92 0,04 

Logistyczna obsługa klienta 1 4 1,88 0,99 1,12 0,35 

Logistyka zwrotna 1 5 4,02 1,08 ‒1,20 0,65 

Procesy negatywnie wpływające na środowisko 1,5 4,67 3,19 0,78 ‒0,19 ‒0,79 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wykres 3. Średnie wartości wpływu procesów logistycznych na minimalizowanie ryzyka 
środowiskowego w budownictwie 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Następne pytanie jest istotne z perspektywy ograniczania ryzyka środowiskowego.  

Respondenci zostali zapytani o to, czy podejmują jakiekolwiek działania w celu 

minimalizowania negatywnego wpływu działalności na środowisko. Z wykresu 4 wynika, że aż 

73 podmioty (89%) spośród badanych przyznały, że firma podejmuje działania mające na celu 

ograniczenie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, a 9 z nich  

(11%) deklarowało, że takich działań nie podejmuje. Przyczyny, w których należy dopatrywać 

się braku podejmowania działań, zostaną przeanalizowane w dalszej kolejności.  

  

Wykres 4. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu 
działalności na środowisko przed przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Na kolejne pytanie mogły odpowiedzieć wyłącznie przedsiębiorstwa, które wcześniej 

odpowiedziały twierdząco na pytanie o wdrażanie działań minimalizujących negatywny wpływ 

działalności na środowisko. Rozwiązania, które zostały wymienione, to szerokie spektrum 

począwszy od elektronicznego obiegu dokumentów, kończąc na wykorzystywaniu materiałów 

z recyklingu czy odnawialnych źródeł energii. Należy mieć na uwadze, że nawet najmniejsze 

kroki prowadzą do stopniowego ograniczania ryzyka środowiskowego. Zebrane dane zawiera 

tabela 34 oraz wykres 5. Spośród zaproponowanych rozwiązań najczęściej wdrażanymi 

systemami ograniczającymi negatywny wpływ działalności na środowisko był elektroniczny 

obieg dokumentów (M = 4,44; SD = 0,96) – wynika to z łatwości wprowadzenia tej funkcji do 

przedsiębiorstwa. Bardzo często jednak przedsiębiorstwa, decydując się na elektroniczny 

obieg dokumentów, nie dostrzegają w tym kwestii środowiskowych, ale ułatwienia  

w komunikacji między pracownikami, kontrahentami i klientami. Drugim najczęściej 

deklarowanym wyborem była minimalizacja odpadów budowlanych (M = 3,79; SD = 1,18). 
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Dalej zadeklarowano wybór produktów o niskim poziomie oddziaływania na środowisko  

(M = 3,44; SD = 1,22) oraz energooszczędne rozwiązania budowlane (M = 3,33; SD = 1,40).  

Z badań wynika, że w przedsiębiorstwach nie są wdrażane plany zarządzania środowiskowego 

w trakcie budowy (M = 1,86; SD = 1,17). Warto zauważyć, że tworzenie planu zarządzania 

środowiskowego dowodzi dużej świadomości w zakresie ryzyka środowiskowego. Równie 

niski wynik osiągnęło korzystanie z odnawialnych źródeł energii (M = 2,07; SD = 1,12). Średnia 

dla systemu wdrożeń wyniosła M = 2,97 z odchyleniem SD = 0,76. 

 
Tabela 34. Stosowania rozwiązań ograniczających ryzyko środowiskowe 

 Min Max M SD Sk K 

Elektroniczny obieg dokumentów 1 5 4,44 0,96 ‒1,97 3,29 

Energooszczędne rozwiązania budowlane 1 5 3,33 1,40 ‒0,18 ‒1,52 

Minimalizacja odpadów budowlanych 1 5 3,79 1,18 ‒1,00 0,03 

Wykorzystanie materiałów z recyklingu 1 5 2,73 1,30 0,41 ‒1,20 

Wybór produktów o niskim poziomie oddziaływania 

na środowisko 
1 5 3,44 1,22 ‒0,67 ‒0,78 

Maksymalne wykorzystanie transportu 1 5 2,79 1,30 0,24 ‒1,34 

Ograniczanie liczby dostawców 1 5 2,45 1,14 0,69 ‒0,66 

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii 1 5 2,07 1,12 1,44 1,91 

Tworzenie planu zarządzania środowiskowego 

w trakcie budowy 
1 5 1,85 1,17 1,61 1,78 

Wprowadzane rozwiązania 1,3 5 2,97 0,76 0,43 0,36 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza. 
Źródło: Opracowanie własne. 



138 
 

 

Wykres 5. Średnie wartości stosowania rozwiązań ograniczających ryzyko środowiskowe 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Respondenci odpowiedzieli również, w jakim stopniu wymienione poniżej czynniki 

stanowią barierę ograniczania ryzyka środowiskowego w Polsce. Tabela 35 przedstawia 

następujące dane: zdecydowanie najczęściej udzielaną odpowiedzią były wysokie koszty 

inwestycji (M = 4,29; SD = 0,95), następnie niski poziom zwrotu inwestycji w porównaniu  

z poniesionymi kosztami (M = 3,73; SD = 1,29) i niewspółmierne korzyści wizerunkowe  

(M = 3,49; SD = 1,34). Natomiast odpowiadający nie dostrzegają bariery określanej jako obawy 

przed wprowadzeniem innowacji (M = 1,60; SD = 0,86). Średnio bariery ograniczenia 

środowiskowego badani oceniali na M = 2,95; SD = 0,60. Wyniki otrzymane w kwestionariuszu 

ankietowym potwierdzają, że największy problem stanowią koszty wdrażania działań 

ograniczających ryzyko środowiskowe. Co więcej ‒ przedsiębiorstwa byłyby skłonne do 

wprowadzenia poszczególnych rozwiązań, jeśli osiągnęłyby dodatkowe korzyści wizerunkowe, 

które oczywiście w dalszej kolejności przełożyłyby się na większą liczbę klientów i przychody. 

Niski poziom zwrotu z inwestycji może świadczyć natomiast o braku chęci do ograniczania 

negatywnego wpływu na środowisko, gdyż wymaga to dużego wkładu w pracę, a nie przekłada 

się na wynik finansowy. Podsumowując, należy stwierdzić, że całość sprowadza się do kwestii 
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finansowych i wizerunkowych, na dalszym planie jest dbałość o środowisko naturalne. 

Natomiast świadomość deweloperów dotyczącą ryzyka środowiskowego w budownictwie  

w skali od 1 do 5 oceniono średnio na 3,17 (M = 3,17; SD = 1,06). Można więc uznać, że 

podmioty oceniają świadomość przedsiębiorstw ze swojego środowiska na poziomie średnim, 

a to z kolei może tłumaczyć, jak oceniane są wcześniej wymienione bariery. Przeprowadzona 

analiza dostępnej literatury i badań dowodzi, że większa świadomość podmiotów w temacie 

ryzyka środowiskowego prowadzi do wdrażania systemów i rozwiązań niekoniecznie 

najtańszych, ale skutecznie wpływających na zmniejszenie ryzyka środowiskowego. Średnie 

wartości statystyczne zostały przedstawione na wykresie 6. 

 

Tabela 35. Bariery ograniczania ryzyka środowiskowego 

 Min Max M SD Sk K 

Wysokie koszty inwestycji 1 5 4,29 0,95 ‒1,60 2,20 

Niedostosowanie techniczno-technologiczne 1 5 2,88 1,39 0,28 ‒1,39 

Brak wykwalifikowanych pracowników 1 5 2,12 1,08 1,13 0,58 

Brak dostawców stosujących rozwiązania ekologiczne 1 5 2,11 1,08 1,05 0,27 

Brak zainteresowania budownictwem ekologicznym 

ze strony klientów 
1 5 3,26 1,48 ‒0,32 ‒1,45 

Obawy przed wprowadzaniem innowacji 1 4 1,60 0,86 1,61 2,13 

Brak zaangażowania sektora publicznego w pomoc 

i wdrażanie rozwiązań ekologicznych 
1 5 3,04 1,45 ‒0,26 ‒1,50 

Niski poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu do 

poniesionych nakładów 
1 5 3,73 1,29 ‒0,80 ‒0,68 

Niewspółmierne korzyści wizerunkowe 1 5 3,46 1,34 ‒0,56 ‒1,06 

Brak świadomości podmiotów w zakresie ryzyka 

środowiskowego w budownictwie 
1 5 3,04 1,38 ‒0,01 ‒1,42 

Bariera ograniczania ryzyka środowiskowego 1,6 4,6 2,95 0,60 0,32 0,31 

Świadomość deweloperów dotycząca ryzyka 

środowiskowego w przemyśle budowlanym 
1 5 3,17 1,06 0,15 ‒0,66 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 6. Bariery ograniczania ryzyka środowiska 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ograniczanie ryzyka środowiskowego polega na wdrażaniu rozwiązań minimalizujących 

wpływ działań budowlanych na otoczenie naturalne. W praktyce stosowane są koncepcje 
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powinny być w szczególności wykorzystane: fotowoltaika (87,8%) i budowa domów 
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Wykres 7. Innowacje przydatne w redukowaniu ryzyka środowiskowego w budownictwie 

Źródło: Opracowanie własne. 

5.2.2. Analiza czynnikowa 

W następnej kolejności badani określali, jakie czynniki wpływają na konkurencyjność 

przedsiębiorstwa w branży. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 36 i na wykresie 8. Wśród 

wszystkich czynników nie mogło zabraknąć aspektu środowiskowego. Celem było zbadanie, 

jak kształtuje się on na tle innych czynników konkurencyjności. Dla tych pozycji wykonana 

została analiza czynnikowa, które wykazała, że racjonalne będzie wyodrębnienie grup 

czynników. Statystyka wyniosła KMO = 0,83, co oznacza, że redukcja zmiennych byłaby 

znacząca. Wynik testu sferyczności Bartletta okazał się istotny statystycznie, χ2(66) = 397,75; 

p < 0,001. Oznacza to, że występują istotne statystycznie korelacje między pozycjami. Na 

podstawie wykresu osypiska i kryterium procent wyjaśnionej wariancji analizowanych 

zmiennych (pierwszy czynnik: 40,25%, drugi czynnik: 13,80%, kolejne czynniki poniżej 10%), 

wyodrębniono 2 czynniki. Za konkurencyjną pozycję w branży według badanych  

w największym stopniu odpowiadała jakość inwestycji (M = 4,74; SD = 0,47) – na podstawie 
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odchylenia standardowego można stwierdzić, że respondenci byli bardzo zgodni co do tej 

odpowiedzi. Na drugiej pozycji znalazła się cena sprzedaży inwestycji (M = 4,55; SD = 0,76). 

Zmienne te stanowiły pierwszy czynnik ceny i jakości.  

Pozostałe pozycje wchodziły w skład czynnika innowacji, nowoczesności i dbałości  

o wizerunek. W tym czynniku najwyżej oceniane jako wpływające na konkurencyjność były 

innowacyjność inwestycji (M = 3,85; SD = 1,03) oraz terminowość oddania inwestycji do użytku 

(M = 3,72; SD = 1,26), a najniżej oceniane było zaangażowanie w akcje społeczne (M = 1,95; 

SD = 1,24). Podsumowując, można uznać, że dbałość o środowisko naturalne nie jest 

uznawana za czynnik stanowiący o konkurencyjności przedsiębiorstwa wśród badanych 

przedsiębiorstw.  

 
Tabela 36. Czynniki wpływające na konkurencyjność w branży 

 Min Max M SD Sk K 

Cena sprzedaży inwestycji1 2 5 4,55 0,76 ‒2,01 4,16 

Jakość inwestycji1 3 5 4,74 0,47 ‒1,51 1,19 

Dbałość o środowisko naturalne2 1 5 2,98 1,41 ‒0,01 ‒1,46 

Innowacyjność inwestycji2 1 5 3,85 1,03 ‒1,08 0,52 

Dbałość o obsługę klienta/sprawna 

komunikacja z klientem2 
1 5 3,62 1,10 ‒0,87 ‒0,28 

Elastyczność przedsiębiorstwa2 1 5 2,59 1,11 0,44 ‒1,08 

Wizerunek przedsiębiorstwa2 1 5 3,44 1,24 ‒0,74 ‒0,70 

Czas powstawania inwestycji2 1 5 3,22 1,27 ‒0,28 ‒1,30 

Terminowość oddania inwestycji do użytku2 1 5 3,72 1,26 ‒0,66 ‒0,94 

Zaangażowanie w akcje społeczne2 1 5 1,95 1,24 0,90 ‒0,77 

Współpraca z samorządami lokalnymi2 1 5 2,61 1,35 0,13 ‒1,51 

Przejrzystość przedsiębiorstwa2 1 5 2,79 1,27 0,00 ‒1,46 

Cena i jakość1 3 5 4,65 0,53 ‒1,51 1,70 

Innowacja, nowoczesność, dbałość2 1 4,7 3,08 0,84 0,01 ‒0,88 

Czynniki wpływające na konkurencyjność na 

rynku 
1,58 4,75 3,34 0,70 0,04 ‒0,77 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza, 1,2 ‒ 
struktura czynnikowa. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 8. Średnie wartości czynników wpływających na konkurencyjność w branży 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W dalszej kolejności badani określali również czynniki, które wpływają na wybór 

dostawców. Jest to ważna kwestia, ponieważ większość podmiotów deklaruje, że wdraża 

rozwiązania ograniczające ryzyko środowiskowe. Należy więc zidentyfikować, czy mają tę 

kwestię na uwadze również w doborze dostawców. W łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa 

deweloperskie są końcowym ogniwem, jednocześnie znaczącym, ponieważ jako klienci mogą 

dyktować, oczekiwać od dostawców materiałów przyjaznych środowisku czy sposobów ich 

dystrybucji nieemitującego negatywnego wpływu na otoczenie. Dane statystyczne z badania 

ankietowego zebrano w tabeli 37, natomiast wartości średnie zawarto na wykresie 9. 

Dla tych pozycji również została wykonana analiza czynnikowa, która wykazała, że 

racjonalne będzie wyodrębnienie grup czynników. Statystyka wyniosła KMO = 0,76, co 

oznacza, że redukcja zmiennych i w tym przypadku byłaby znacząca. Wynik testu sferyczności 

Bartletta okazał się istotny statystycznie: χ2(55) = 358,46; p < 0,001, co oznacza, że występują 
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istotne statystycznie korelacje między pozycjami. Na podstawie wykresu osypiska i kryterium 

procent wyjaśnionej wariancji analizowanych zmiennych (pierwszy czynnik: 37,13%, drugi 

czynnik: 17,34%, kolejne czynniki w okolicach lub poniżej 10%) wyodrębniono ponownie  

2 czynniki.  

Pierwszy czynnik odnosił się do jakości materiałów i usług (M = 4,73; SD = 0,47), kosztów 

materiałów i usług (M = 4,44; SD = 0,85), terminowości dostawy (M = 4,37; SD = 0,56), 

kompletności dostawy (M = 4,35; SD = 0,62) i czasu dostawy (M = 3,66; SD = 1,11). Drugi 

czynnik odnosił się do innowacyjności materiałów i usług (M = 3,61; SD = 1,21), wizerunku 

dostawcy (M = 3,29; SD = 1,17), komunikacji z dostawcą (M = 3,28; SD = 1,15), wpływu 

produkcji materiałów na środowisko naturalne (M = 3,15; SD = 1,45), przejrzystości 

przedsiębiorstwa (M = 3,15; SD = 1,12) i elastyczności dostawy (M = 2,71; SD = 1,16). Jak widać, 

ponownie dbałość o środowisko naturalne w odniesieniu do wyboru dostawcy nie stanowi 

jednego z głównych kryteriów wyboru. Najmniej istotnym czynnikiem okazała się elastyczność 

przedsiębiorstwa, a wpływ materiałów na środowisko naturalne wraz z przejrzystością 

przedsiębiorstwa były na przedostatnim miejscu. Podobnie jak czynniki konkurencyjności 

największe znaczenie ma cena i jakość oraz dodatkowo kwestie związane z procesem 

dostarczenia towaru.  

 
Tabela 37. Czynniki wpływające na wybór dostawców 

 Min Max M SD Sk K 

Koszt materiałów i usług1 2 5 4,44 0,85 ‒1,74 2,61 

Jakość materiałów i usług1 3 5 4,73 0,47 ‒1,42 0,89 

Wpływ produkcji materiałów na środowisko naturalne2 1 5 3,15 1,45 ‒0,21 ‒1,49 

Innowacyjność materiałów i usług2 1 5 3,61 1,21 ‒0,69 ‒0,76 

Komunikacja z dostawcą2 1 5 3,28 1,15 ‒0,52 ‒1,08 

Elastyczność dostawcy2 1 5 2,71 1,16 0,26 ‒1,26 

Wizerunek dostawcy2 1 5 3,29 1,17 ‒0,74 ‒0,81 

Czas dostawy1 1 5 3,66 1,11 ‒0,88 ‒0,28 

Terminowość dostawy1 2 5 4,37 0,56 ‒0,55 2,09 

Kompletność dostawy1 2 5 4,35 0,62 ‒1,04 3,15 

Przejrzystość przedsiębiorstwa2 1 5 3,15 1,12 ‒0,40 ‒1,13 

Koszt, jakość, terminowość1 3 5 4,31 0,48 ‒0,48 ‒0,21 
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Wizerunek, innowacja2 1 5 3,20 0,92 ‒0,32 ‒0,77 

Czynniki wpływające na wybór dostawców 2,36 5 3,70 0,61 ‒0,32 ‒0,59 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza, 1,2 ‒ 
struktura czynnikowa. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Wykres 9. Średnie wartości czynników wpływających na wybór dostawców 

Źródło: Opracowanie własne. 
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prawnych w branży budowlanej i ich wpływu na zmniejszenie ryzyka środowiskowego. Według 

tabeli 38 badani najczęściej zgadzali się ze stwierdzeniem, że uregulowania prawne UE 

dotyczące środowiska powodują rozwój innowacyjności w branży budowlanej (M = 4,26;  

SD = 0,86) , a także, że wraz z rozwojem innowacyjności w branży budowlanej zmniejszać się 

będzie ryzyko środowiskowe (M = 4,05; SD = 1,03). Najmniej zgadzano się z twierdzeniem, że 

poziom zaangażowania w ograniczanie ryzyka środowiskowego rośnie wraz ze wzrostem 

pozycji w przedsiębiorstwa w przemyśle budowlanym (M = 3,16; SD = 1,39). Nie uznano także, 

aby dbałość o środowisko naturalne przez deweloperów była istotna z punktu widzenia 

klientów (M = 3,35; SD = 1,38). Średnia ocena wpływu rozwoju branży budowlanej na 

zmniejszenie ryzyka środowiskowego  to M = 3,64; SD = 0,98. Średnie wartości umieszczono 

w wykresie 10. 

 

Tabela 38. Twierdzenia dotyczące zmniejszenia ryzyka środowiskowego 

 Min Max M SD Sk K 

Poziom zaangażowania w ograniczanie ryzyka 

środowiskowego rośnie wraz ze wzrostem pozycji 

w przedsiębiorstwa w branży budowlanej  

1 5 3,16 1,39 ‒0,26 ‒1,36 

Dbałość o środowisko naturalne przez deweloperów 

jest istotna z punktu widzenia klientów 
1 5 3,35 1,38 ‒0,26 ‒1,43 

Ryzyko środowiskowe wpływa znacząco na rozwój 

i kierunek branży budowlanej w Polsce 
1 5 3,38 1,35 ‒0,42 ‒1,25 

Uregulowania prawne UE dotyczące środowiska 

powodują rozwój innowacyjności w branży 

budowlanej 

1 5 4,26 0,86 ‒1,61 3,15 

Wraz z rozwojem innowacyjności w branży 

budowlanej zmniejszać się będzie ryzyko 

środowiskowe 

1 5 4,05 1,03 ‒1,28 1,13 

Wpływ rozwoju branży na zmniejszenie ryzyka 

środowiskowego 
1,2 5 3,64 0,98 ‒0,49 ‒0,45 

Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Sk – skośność, K – kurtoza. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wykres 10. Średnie wartości dla twierdzeń dotyczących zmniejszenia ryzyka 
środowiskowego 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

5.2.3. Analiza normalności Shapiro-Wilka i współczynniki rzetelności alfa-Cronbacha 

Dla wszystkich analizowanych zmiennych została wykonana analiza normalności testami 

Shapiro-Wilka w celu dobrania odpowiednich metod statystycznych do dalszych analiz. 

Obliczono również współczynniki rzetelności alfa-Cronbacha dla określenia spójności 

odpowiedzi badanych w kwestionariuszu oraz rzetelności wyodrębnionych w analizie 

czynnikowych skal. 

Tabela 39. Wyniki analiz normalności Shapiro-Wilka i rzetelności alfa-Cronbacha 

 SW df p α 

Typy ryzyka dla działalności 0,94 82 0,000 0,77 

Procesy logistyczne a ograniczanie ryzyka środowiskowego 0,97 82 0,090 0,79 

Wdrażane rozwiązania  0,98 72 0,222 0,83 

Bariery ograniczania ryzyka środowiskowego 0,97 82 0,087 0,64 

Ocena świadomości deweloperów dotycząca ryzyka 

środowiskowego w budownictwie 
0,91 82 0,000  

Cena i jakość 0,70 82 0,000 0,59 

Innowacja, nowoczesność, dbałość  0,97 82 0,048 0,87 
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przedsiębiorstwa w branży budowlanej .

Dbałość o środowisko naturalne przez deweloperów jest
istotna z punktu widzenia klientów.

Ryzyko środowiskowe wpływa znacząco na rozwój i
kierunek branży budowlanej w Polsce.

Uregulowania prawne UE dotyczące środowiska
powodują rozwój innowacyjności w branży budowlanej.

Wraz z rozwojem innowacyjności w branży budowlanej
zmniejszać się będzie ryzyko środowiskowe.

Wpływ rozwoju branży na zmniejszenie ryzyka
środowiskowego
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Czynniki wpływające na konkurencyjność w branży 0,98 82 0,147 0,85 

Koszt, jakość, terminowość 0,94 82 0,001 0,64 

Wizerunek, innowacja 0,96 82 0,013 0,83 

Czynniki wpływające na wybór dostawców 0,97 82 0,098 0,82 

Wpływ rozwoju branży na zmniejszenie ryzyka środowiskowego 0,94 82 0,001 0,86 

SW ‒ statystyka Shapiro-Wilka, df ‒ liczba stopni swobody, p ‒ poziom istotności statystycznej, α ‒ alfa- 
Cronbacha. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Analizy normalności testami Shapiro-Wilka zawarte w tabeli 39 wykazały, że od rozkładu 

normalnego istotnie statystycznie różnił się rozkład poszczególnych typów ryzyka dla 

działalności deweloperów w badanej grupie SW(82) = 0,94; p < 0,001, ocena świadomości 

deweloperów na temat ryzyka środowiskowego w branży budowlanej SW(82) = 0,91;  

p < 0,001, wpływ ceny i jakości na konkurencyjność SW(82) = 0,70; p < 0,001, wpływ 

innowacyjności, nowoczesności i dbałości na konkurencyjność SW(82) = 0,97; p < 0,05, wpływ 

kosztu, jakości i terminowości na wybór dostawców SW(82) = 0,94; p < 0,01, wpływ wizerunku 

i innowacji na wybór dostawców SW(82) = 0,96; p < 0,05 oraz wpływ rozwoju branży na 

zmniejszenie ryzyka środowiskowego SW(82) = 0,94; p < 0,01. Zmienne te miały wyraźne 

skośności, co było przedstawiono w poprzednich tabelach ze statystykami opisowymi. 

Większość uzyskanych skal miała wysokie i zadowalające współczynniki rzetelności. 

Najwyższą rzetelność uzyskała skala wpływu innowacyjności, nowoczesności i dbałości  

o środowisko, na konkurencyjność α = 0,87, a najniższą skala wpływu ceny i jakości na 

konkurencyjność przedsiębiorstwa α = 0,59. Oznacza to, że odpowiedzi respondentów były 

spójne, a ankieta została dobrze zrozumiana. Niskie współczynniki rzetelności mogą świadczyć 

o przypadkowych odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu.  

Kolejnym etapem badań jest analiza korelacji rho Spearmana, czyli test nieparametryczy 

badający związek między dwoma zmiennymi. 

5.2.4. Analiza korelacji rho Spearmana 

W pierwszej kolejności zbadano, czy i jak analizowane powyżej zmienne powiązane były  

z wielkością przedsiębiorstwa, liczbą podmiotów współpracujących, zasięgiem 

przedsiębiorstwa i stanowiskiem osoby, która wypełniała kwestionariusz ankietowy. W tym 

celu wykonano serię analiz korelacji rho-Spearmana, której wyniki przedstawiono w tabeli 40. 
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Tabela 40. Wyniki analiz korelacji rho-Spearmana dla związku analizowanych zmiennych  
z wielkością przedsiębiorstwa, liczbą podmiotów współpracujących, zasięgiem 
przedsiębiorstwa i stanowiskiem osoby, która wypełniała ankietę 

 
Wielkość 

przedsiębiorstwa 

Współpraca z 

przedsiębiorstwami 

Zasięg 

przedsiębiorstwa 
Stanowisko 

Typy ryzyka dla 

działalności 
0,38*** 0,22 0,29** ‒0,01 

Procesy logistyczne a 

ograniczanie ryzyka 

środowiskowego 

0,49*** 0,42*** 0,43*** 0,12 

Wdrażane rozwiązania  0,37*** 0,32** 0,27* 0,22 

Bariery ograniczania 

ryzyka środowiskowego 
‒0,22* ‒0,27* ‒0,27* ‒0,10 

Ocena świadomości 

deweloperów dotycząca 

ryzyka środowiskowego w 

budownictwie 

0,33** 0,19 0,31** ‒0,03 

Cena i jakość 0,08 0,02 0,01 0,14 

Innowacja, nowoczesność, 

dbałość 
0,26* 0,06 0,10 0,10 

Czynniki wpływające na 

konkurencyjność na rynku 
0,28* 0,07 0,11 0,12 

Koszt, jakość, 

terminowość 
‒0,03 ‒0,04 ‒0,04 0,22 

Wizerunek, innowacja 0,29** 0,23* 0,19 0,19 

Czynniki wpływające na 

wybór dostawców 
0,22* 0,16 0,13 0,22 

Wpływ rozwoju branży na 

zmniejszenie ryzyka 

środowiskowego 

0,29** 0,31** 0,33** 0,19 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
Źródło: Opracowanie własne. 



150 
 

W tabeli 40 przedstawiono wyniki analiz korelacyjnych rho-Spearmana. Wykazały, że 

wielkość przedsiębiorstwa była istotnie statystycznie powiązana z oceną typów ryzyka dla 

działalności ρ = 0,38; p < 0,001, procesów logistycznych, które mogą być źródłem ograniczania 

ryzyka środowiskowego, ρ = 0,49; p <0,001, rozwiązań wdrażanych w celu zmniejszenia ryzyka 

środowiskowego ρ = 0,37; p < 0,001, świadomości deweloperów dotyczącej ryzyka 

środowiskowego w budownictwie ρ = 0,33; p < 0,01, wpływu innowacji, nowoczesności  

i dbałości o środowisko na konkurencyjność ρ = 0,26; p < 0,05, ogólnego wpływu czynników 

na konkurencyjność na rynku ρ = 0,28; p < 0,05, wpływu wizerunku i innowacji na wybór 

dostawców ρ = 0,29; p < 0,001, ogólnego wpływu czynników na wybór dostawców ρ = 0,22; 

p < 0,05 pytań dotyczących uregulowań prawnych i innowacyjności ρ = 0,29; p < 0,01. Związki 

te były dodatnie, co oznacza, że osoby pracujące w większych przedsiębiorstwach, częściej 

oceniały poszczególne typy ryzyka jako wysokie dla działalności budowalnej, wymieniały 

więcej czynników konkurencyjności firm i czynników wpływających na wybór dostawców oraz 

wykazywały większą świadomość procesów, które mogą ograniczać negatywny wpływ na 

środowisko, wyżej oceniały świadomość deweloperów w tym zakresie i wpływ ryzyka 

środowiskowego na rozwój branży. Także te przedsiębiorstwa wprowadzały więcej rozwiązań 

zmniejszających ryzyko środowiskowe. Większe przedsiębiorstwa wymieniały też mniej barier, 

jakie stoją przed przedsiębiorstwami w celu ograniczenia ryzyka środowiskowego: ρ = ‒0,22; 

p < 0,05. 

Dalsze analizy wykazały, że liczba podmiotów, z którymi współpracowały przedsiębiorstwa, 

powiązana była z oceną procesów, które mogą minimalizować ryzyko środowiskowe ρ = 0,42; 

p < 0,001, rozwiązań wdrażanych w celu zmniejszenia ryzyka środowiskowego ρ = 0,32;  

p < 0,01, wpływu wizerunku i innowacji na wybór dostawców ρ = 0,23; p < 0,05 oraz wpływu 

ryzyka środowiskowego na rozwój branży budowlanej ρ = 0,31; p < 0,01. Przedsiębiorstwa 

współpracujące z większą liczbą podmiotów zdawały sobie w większej mierze sprawę  

z wpływu budownictwa na ryzyko środowiskowe oraz częściej wprowadzały rozwiązania 

mające na celu zmniejszenie tego ryzyka. Wymieniały też mniej barier, jakie stoją przed 

przedsiębiorstwami w celu ograniczenia ryzyka środowiskowego ρ = ‒0,27; p < 0,05. 

Wykazano również, że zasięg działalności przedsiębiorstwa powiązany był istotnie 

statystycznie z oceną typów ryzyka dla działalności ρ = 0,29; p < 0,01, procesami logistycznymi, 

które mogą ograniczać ryzyko środowiskowe, ρ = 0,43; p < 0,001, rozwiązaniami wdrażanymi 

w celu zmniejszenia ryzyka środowiskowego ρ = 0,27; p < 0,01, świadomością deweloperów 
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dotyczącą ryzyka środowiskowego w przemyśle budowlanym ρ = 0,31; p < 0,01 oraz wpływu 

ryzyka środowiskowego na rozwój branży budowlanej ρ = 0,33; p < 0,01. Przedsiębiorstwa  

z większym zasięgiem działalności w większej mierze zdawały sobie sprawę z wpływu 

budownictwa na ryzyko środowiskowe oraz częściej wprowadzały rozwiązania mające na celu 

zmniejszenie tego ryzyka, a także widziały większe ryzyko dla branży budowlanej. 

Przedsiębiorstwa z większym zasięgiem wymieniały też mniej barier, jakie stoją przed 

przedsiębiorstwami w celu ograniczenia ryzyka środowiskowego ρ = ‒0,27; p < 0,05. 

Nie wykazano natomiast, żeby stanowisko osoby, która wypełniała ankietę, miało wpływ 

na analizowane pomiary. 

Następnie, również za pomocą serii analiz korelacji rho-Spearmana, zbadano związki 

między oceną typów ryzyka dla działalności oraz czynników wpływających na konkurencyjność 

i wybór dostawców z oceną ryzyka środowiskowego. 

 

Tabela 41. Wyniki analizy korelacji rho-Spearmana dla związków między oceną typów ryzyka 
dla działalności oraz czynników wpływających na konkurencyjność i wybór dostawców 

 

Ryzyko dla 
działalno- 

ści 

Cena i 
jakość 

Innowacja, 
nowoczes- 

ność, 
dbałość 

Czynniki 
wpływające 

na 
konkurencyj- 
ność na rynku 

Koszt, 
jakość, 

termino-
wość 

Wizeru-
nek, 

innowa-
cja 

Czynniki 
wpływa- 
-jące na 
wybór 

dostaw- 
ców 

Procesy 

logistyczne 

a ograniczanie 

ryzyka 

środowiskowego 

0,49*** ‒0,02 0,40*** 0,39*** 0,00 0,43*** 0,34** 

Wdrażane 

rozwiązania  
0,31** ‒0,01 0,31** 0,30** ‒0,09 0,43*** 0,31** 

Bariery 

ograniczania 

ryzyka 

środowiskowego 

‒0,43*** 0,09 0,43*** 0,43*** 0,04 0,46*** 0,36** 

Ocena 

świadomości 

deweloperów 

0,39*** 0,06 ‒0,12 ‒0,12 0,08 ‒0,03 0,03 
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dotyczącą ryzyka 

środowiskowego 

w budownictwie 

Wpływ ryzyka 

środowiskowego 

na rozwój 

budownictwa 

0,48*** ‒0,07 0,35** 0,34** ‒0,02 0,33** 0,27* 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejne wyniki analiz korelacyjnych rho-Spearmana wykazały (tabela 41), że ocena typów 

ryzyka dla działalności była powiązana z oceną procesów logistycznych mogących zmniejszyć 

ryzyko środowiskowe ρ = 0,49; p < 0,001, wprowadzanych rozwiązań je minimalizujących  

ρ = 0,31; p < 0,01, barier ograniczenia ryzyka środowiskowego ρ = ‒0,43; p < 0,001, 

świadomości deweloperów dotyczącą ryzyka środowiskowego w budownictwie ρ = 0,39;  

p < 0,001 i wpływu rozwoju ryzyka środowiskowego na rozwój branży ρ = 0,48; p < 0,001. 

Przedsiębiorstwa, które widziały dla siebie dużo ryzyko w branży, lepiej zdawały sobie sprawę 

z ryzyka środowiskowego oraz wdrażały więcej systemów zmniejszających to ryzyko, a także 

widziały mniejsze bariery ograniczenia ryzyka środowiskowego. 

Wykazano również, że ocena wpływu innowacji, nowoczesności i dbałości o klienta na 

konkurencyjność na rynku powiązana była z oceną procesów logistycznych, które mogą 

powodować zmniejszanie się ryzyka środowiskowego, ρ = 0,40; p < 0,001, wprowadzanymi 

rozwiązaniami ρ = 0,31; p < 0,01, barierami ograniczenia ryzyka środowiskowego ρ = 0,43;  

p < 0,001, i wpływem rozwoju branży na zmniejszenie ryzyka środowiskowego ρ = 0,35;  

p < 0,001. Przedsiębiorcy, którzy zdawali sobie sprawę z wysokiego wpływu innowacji, 

nowoczesności i dbałości o klienta na konkurencyjność na rynku, lepiej zdawały sobie sprawę 

z ryzyka środowiskowego oraz wdrażały więcej systemów zmniejszających to ryzyko. Również 

ogólna skala nasilenia czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa na 

rynku powiązana była ze świadomością ryzyka środowiskowego. Takiej zależności nie 

wykazano jednak z oceną wpływu ceny i jakości na konkurencyjność w branży. 

Przedsiębiorstwa, które w konkurencyjności wysoko oceniały cenę i jakość usług, w mniejszym 

stopniu skupiały się na ryzyku środowiskowym. 
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Za pomocą analiz korelacji rho-Spearmana wykazano też, że ocena wpływu wizerunku  

i innowacyjności firmy na wybór dostawców powiązana była z oceną procesów logistycznych 

ρ = 0,43; p < 0,001, stosowanymi rozwiązaniami ρ = 0,43; p < 0,001, barierami ograniczenia 

ryzyka środowiskowego ρ = 0,46; p < 0,001, i wpływem ryzyka środowiskowego na rozwój 

branży ρ = 0,33; p < 0,01. Przedsiębiorcy, którzy przy wyborze dostawców kierowali się ich 

wizerunkiem i innowacyjnością, lepiej zdawali sobie sprawę z ryzyka środowiskowego oraz 

wdrażali więcej systemów zmniejszających to ryzyko. Również ogólna skala nasilenia 

czynników wpływających na wybór dostawców powiązana była ze świadomością ryzyka 

środowiskowego. Takiej zależności nie wykazano natomiast z wyborem dostawców, ze 

względu na koszty, jakość i terminowość dostaw. Przedsiębiorstwa, które wybierały 

dostawców ze względu na koszty, jakość i terminowość dostaw, w mniejszym stopniu skupiały 

się na ryzyku środowiskowym. 

Za pomocą analiz korelacji rho-Spearmana zbadano też zależności między poszczególnymi 

skalami świadomości środowiskowej przedsiębiorców. 

 
Tabela 42. Wyniki analiz korelacji rho-Spearmana dla zależności między poszczególnymi 
zmiennymi dotyczącymi świadomości środowiskowej przedsiębiorców 

 

Procesy 

logistyczne 

a ograniczanie 

ryzyka 

środowiskowego 

Wdrażane 

rozwiązania 

Bariery 

ograniczania 

ryzyka 

środowisko- 

wego 

Ocena 

świadomości 

deweloperów 

dotyczącą ryzyka 

środowiskowego 

w budownictwie 

Wpływ ryzyka 

środowisko-

wego na 

rozwój 

budownictwa 

Procesy 

logistyczne 

a ograniczanie 

ryzyka 

środowiskowego 

1 - - - - 

Wdrażane 

rozwiązania  
0,55*** 1 - - - 

Bariery 

ograniczania 
‒0,31** ‒0,22 1 - - 
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ryzyka 

środowiskowego 

Ocena 

świadomości 

deweloperów 

dotyczącą ryzyka 

środowiskowego 

w budownictwie 

0,29** 0,36** ‒0,38*** 1 - 

Wpływ ryzyka 

środowiskowego 

na rozwój 

budownictwa 

0,66*** 0,50*** ‒0,30** 0,29** 1 

**p < 0,01; ***p < 0,001. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Następne wyniki analiz korelacyjnych rho-Spearmana z tabeli 42, pokazały, że świadomość 

procesów negatywnie wpływających na ryzyko środowiskowe powiązana była z oceną 

wprowadzania wdrażanych rozwiązań, ρ = 0,55; p < 0,001, barierami ograniczenia ryzyka 

środowiskowego ρ = ‒0,31; p < 0,01, świadomością deweloperów dotyczącą ryzyka 

środowiskowego w budownictwie ρ = 0,29; p < 0,01, i wpływem ryzyka środowiskowego na 

rozwój branży ρ = 0,66; p < 0,001. Przedsiębiorstwa, które były świadome procesów 

logistycznych mogących ograniczać ryzyko środowiskowe, wyżej oceniały też świadomość 

deweloperów dotyczącą tego ryzyka w budownictwie i wpływ ryzyka na rozwój branży 

budowlanej. Jednocześnie widziały mniejsze bariery w zmniejszaniu ryzyka środowiskowego. 

Wykazano również, że wskazane rozwiązania, wdrażane przed respondentów, były 

powiązane z oceną świadomości deweloperów dotyczącą ryzyka środowiskowego  

w budownictwie ρ = 0,36; p < 0,01 i wpływem ryzyka środowiskowego na rozwój branży,  

ρ = 0,50; p < 0,001. Przedsiębiorstwa, które wdrażały jakiekolwiek działania zmniejszające 

ryzyko środowiskowe, oceniały wyżej świadomość deweloperów dotyczącą ryzyka 

środowiskowego w budownictwie i wykazywały, że omawiane ryzyko ma wpływ na rozwój 

branży. 

Ocena barier ograniczających zmniejszone ryzyko środowiskowe była powiązana z oceną 

świadomości deweloperów dotyczącą ryzyka środowiskowego w budownictwie ρ = ‒0,38;  
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p < 0,01 i wpływem ryzyka środowiskowego na rozwój branży ρ = ‒0,30; p < 0,01. Firmy, które 

widziały duże bariery we wdrażaniu systemów zmniejszających ryzyko środowiskowe, miały 

mniejszą świadomość konieczności takich działań. 

Korelacja rho-Spearmana wykazała też, że ocena świadomości deweloperów dotycząca 

ryzyka środowiskowego w budownictwie była powiązana z oceną wpływu ryzyka 

środowiskowego na rozwój branży ρ = 0,29; p < 0,01. Firmy, które miały wysoką świadomość 

dotyczącą ryzyka środowiskowego w budownictwie, wyżej oceniały konieczność takich 

działań. 

 

5.3. Wnioski z badań empirycznych 

 

Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego i wykonanych analiz 

statystycznych pozwalają na ustosunkowanie się do hipotez postawionych we wstępie pracy.  

W celu oceny innowacyjności jako głównego czynnika redukującego ryzyko środowiskowe 

wnioskowano na podstawie odpowiedzi udzielonych w badaniu ankietowym. Respondentów 

poproszono wprost o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że wraz z rozwojem innowacyjności 

w branży budowlanej ryzyko środowiskowe będzie się zmniejszać. Na podstawie uzyskanych 

odpowiedzi średnia wyniosła 4,05 w pięciostopniowej skali Likerta. Zatem udało się 

zweryfikować hipotezę 1, która mówi, że innowacyjność jest czynnikiem redukującym ryzyko 

środowiskowe. Jednocześnie w pytaniu piątym, dotyczącym barier ograniczania ryzyka 

środowiskowego, jako jedną z odpowiedzi zaproponowano „obawy przed wprowadzeniem 

innowacji”. Średnia dla tej odpowiedzi wyniosła 1,60, również w pięciostopniowej skali. 

Oznacza to, że przedsiębiorstwa otwarte są na wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które mają 

posłużyć minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności budowalnej na środowisko.  

Hipoteza 2 zakłada, że dominująca pozycja podmiotu w branży budowlanej jest powiązana 

z zaangażowaniem w redukcję ryzyka środowiskowego.. Badanych poproszono ponownie  

o odpowiedź na zadane pytanie wprost. Według analizy statystycznej średnia wynosi 3,16, co 

oznacza, że nie udało się potwierdzić tej hipotezy. Zapytano również o czynniki 

konkurencyjności w branży, które również posłużyłyby do uargumentowania tego założenia. 

Jak pokazują dane, głównymi czynnikami, które decydują o konkurencyjności, są cena 

sprzedaży inwestycji oraz jej jakość (średnia, odpowiednio, 4,55 i 4,74). Dbałość o środowisko 
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naturalne jako czynnik konkurencyjności ma średnią 2,98, więc nie można uznać, że jest on dla 

przedsiębiorstw znaczący. 

Hipoteza 3 mówi, że wysoki koszt działań ograniczających negatywny wpływ działalności 

budownictwa na środowisko stanowi główną barierę w ich wdrażaniu.. W pytaniu dotyczącym 

barier respondenci musieli określić na pięciostopniowej skali Likerta, w jakim stopniu dana 

bariera stanowi dla nich ograniczenie w minimalizowaniu ryzyka środowiskowego.  

Przedsiębiorstwa miały do wyboru następujące czynniki: wysokie koszty inwestycji, 

niedostosowanie techniczno-technologiczne, brak wykwalifikowanych pracowników, brak 

dostawców stosujących rozwiązania ekologiczne, brak zainteresowania budownictwem 

ekologicznym ze strony klientów, obawy przed wprowadzaniem innowacji, brak 

zaangażowania sektora publicznego w pomoc i wdrażanie rozwiązań ekologicznych, niski 

poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu z poniesionymi nakładami, niewspółmierne korzyści 

wizerunkowe, brak świadomości podmiotów w zakresie ryzyka środowiskowego  

w budownictwie. Zdecydowanie najwyższy wynik w badaniu miała pozycja dotycząca wysokich 

kosztów inwestycji, średnia wyniosła 4,29. Dlatego też hipoteza 3 została potwierdzona. Poza 

aspektem finansowym można uznać, że czynnik niskiego poziomu zwrotu w stosunku do 

poniesionych nakładów jest dla przedsiębiorstw ograniczający. Średnia dla tej odpowiedzi 

wyniosła 3,73, więc była bliska odpowiedzi „raczej tak”.  

Hipoteza 4, mówiła, że logistyka zwrotna jest procesem logistycznym, który w największym 

stopniu pozwala na minimalizowanie ryzyka środowiskowego w budownictwie. Częściowo 

udało się tę hipotezę potwierdzić, ponieważ średnia w tym pytaniu wyniosła 4,02, jednak 

większość ankietowanych uznała, że to działania w transporcie w największym stopniu są w 

stanie zminimalizować wpływ działalności branży budowlanej na środowisko. Średnia 

odpowiedzi dla tego procesu wyniosła 4,29. Najmniejszych możliwości na ograniczenie ryzyka 

środowiskowego respondenci doszukują się w logistycznej obsłudze klienta.  

Analiza korelacji rho-Spearmana potwierdziła również hipotezę 5, mówiącą, że ryzyko 

środowiskowe nie jest istotne w grupie podmiotów, dla których wyznacznikiem 

funkcjonowania jest cena i jakość. Oznacza to, że w przypadku satysfakcjonującej ceny i jakości 

inne czynniki nie mają znaczenia. Badanie wykazało taką zależność w odniesieniu do 

czynników konkurencyjności i wyboru dostawcy. 

W hipotezie 6 założono, że zasięg działalności przedsiębiorstwa w branży budowlanej jest 

istotny dla ograniczania ryzyka środowiskowego. Przedstawione w tabeli 40 wyniki, uzyskane 
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za pomocą analizy korelacji rho-Spearmana, pozwalają na potwierdzenie postawionej 

hipotezy.   

Odniesienie przytoczonej teorii racjonalności do wyników badań można zinterpretować  

w ten sposób, że dla 9 przedsiębiorstw nie jest racjonalne podejmowanie działań mających na 

celu ograniczenie ryzyka środowiskowego. Pozostałe 72 przedsiębiorstwa prowadzą takie 

działania – w mniejszym lub większym stopniu, co również zależy od indywidualnych 

preferencji i kalkulacji. 

Podsumowując badania statystyczne, oprócz wnioskowania na temat postawionych  

w dysertacji hipotez należy wspomnieć o innych konkluzjach, które wynikły z zebranych 

kwestionariuszy ankietowych. Jak wynika z danych: 

1. Wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie dla określenia poziomu zagrożenia 

wynikającego z różnego typu ryzyka. Im większe przedsiębiorstwo, tym silniejsze 

postrzeganie wyższego ryzyka dla działalności budowlanej.  

2. Także te przedsiębiorstwa wskazywały na wyższą świadomość podmiotów w zakresie 

ryzyka środowiskowego.  

3. Większe przedsiębiorstwa wskazywały na mniejszą liczbę barier, jakie stoją przed 

podmiotami w celu minimalizowania ryzyka środowiskowego.  

4. Osoby pracujące w większych przedsiębiorstwach częściej określały wysokie ryzyka dla 

działalności budowalnej, wymieniały więcej czynników konkurencyjności firm  

i czynników wpływających na wybór dostawców oraz zdawały sobie większą 

świadomość z procesów logistycznych, które mogą zmniejszyć ryzyko środowiskowe. 

5. Ci sami respondenci wyżej oceniali świadomość deweloperów w omawianym zakresie  

i widzieli większy wpływ ryzyka środowiskowego na rozwój budownictwa, a także 

wprowadzali więcej rozwiązań ograniczających wpływ działalności przedsiębiorstwa na 

ryzyko środowiskowe.  

6. Podmioty działające w większym zasięgu wymieniały mniej barier, jakie stoją przed 

przedsiębiorstwami w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. 

Ryzyko środowiskowe jest stosunkowo nowym, jeszcze niezbadanym problemem  

w budownictwie. Dotychczasowe wnioski mogą być przyczynkiem do pogłębiania badań, 

ponieważ temat pozostaje niewyczerpany, a rozważania teoretyczne mogą być wstępem 

do implikacji praktycznych. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Ryzyko środowiskowe jest niezaprzeczalnie elementem wpisanym w działalność 

budowlaną. To, jakie kroki przedsiębiorstwa podejmą w celu zminimalizowania negatywnego 

wpływu swojej działalności na otoczenie, zależy z jednej strony od uwarunkowań prawnych,  

a z drugiej od własnych celów przedsiębiorstwa. Celem głównym postawionym w dysertacji 

była ocena wpływu procesów logistycznych na ryzyko środowiskowe w budownictwie oraz 

wpływ tego typu ryzyka na rozwój branży budowlanej. 

W pierwszej kolejności usystematyzowano pojęcia, które pojawiały się w dalszej części 

pracy. Następnie zdefiniowano procesy logistyczne charakterystyczne dla branży budowlanej, 

aby na tej podstawie określić, który z nich daje największe możliwości na ograniczenie ryzyka 

środowiskowego. Pierwszy etap ‒ logistyka zaopatrzenia ‒ istotnie wpływa na cykl 

powstawania inwestycji, a co ważniejsze, ma kluczowe znaczenie w ustalaniu wielkości 

kosztów, potrzebnego czasu, ale i nieuniknionego ryzyka. Następnym etapem procesu 

budowlanego jest produkcja, która jest charakterystyczna dla branży, ponieważ ostateczny 

proces zawsze będzie wykonywany na miejscu, jednakże zakres czynności będzie różny  

w zależności od etapu budowy, jak również projektu inwestycji. Procesem, bez którego 

produkcja nie mogłaby funkcjonować płynnie, jest magazynowanie, jednak ze względu na 

koszty utrzymania zapasów, które są wysokie, należy optymalizować ich wielkość. Zapasy 

pozwalają uchronić się przed czynnikiem losowym, a poza tym dzięki korzyści skali można 

zmniejszyć koszt transportu. Natomiast transport stanowi równie istotny proces, chociaż jest 

to proces pomocniczy. Co więcej, akurat w tej branży jest on bardzo zróżnicowany z uwagi na 

różnorodność wykorzystywanych materiałów. Zdefiniowano poszczególne rodzaju transportu 

ze względu na podatność transportową ładunków. Autorka zaprezentowała również własne 

badania, których celem było między innymi zidentyfikowanie różnic kryteriów wyboru między 

usługobiorcą a usługodawcą transportu branży budowlanej. Badania obejmowały średnie  

i duże przedsiębiorstwa. Wynikiem ich było między innymi to, że obie strony zgodnie 

stwierdziły, iż racjonalna usługa transportowa według obu stron powinna prowadzić do usługi 

wykonywanej bez ubytków i strat.  

Niewątpliwie równie istotnym elementem jest logistyczna obsługa klienta, która wymusza 

na podmiotach poszukiwania rozwiązań pozwalających na zaspokojenie potrzeb klienta. Przez 

wzgląd na rosnące oczekiwania klientów co do energooszczędności, ekologicznych rozwiązań 
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jest to proces ważny z punktu widzenia ryzyka środowiskowego. Ostatnim wyszczególnionym 

procesem jest logistyka zwrotna, często utożsamiana z recyklingiem. Motywacją dla 

przedsiębiorstw jest chęć osiągnięcia zysku i redukcji kosztów poprzez selektywny demontaż, 

rozbiórkę i segregację odpadów. Przedsiębiorstwa odczuwają również presję związaną  

z uwarunkowaniami prawnymi, które pokazują kierunek działania.  

Kolejnym etapem było zdefiniowanie ryzyka, aby w dalszej kolejności zdefiniować ryzyko 

środowiskowe. Jak wynika z literatury, ryzyko klasyfikowane jest w różnoraki sposób, między 

innymi według kryteriów, które je wywołują. W zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie 

istotne jest wdrożenie skutecznego procesu, który wymaga znalezienia dokładnego źródła 

jego pochodzenia, ponieważ jest to punkt wyjścia do określenia typu ryzyka i metody jego 

ograniczania. W odniesieniu do budownictwa należy uznać, że jest to obszar znany  

i omawiany. W części teoretycznej wykazano, że branża budowlana jest jedną z najbardziej 

ryzykownych, a to świadczy o istotności podjęcia tematu. Z uwagi na to, że obiekty budowlane 

są unikatowe i budowane tylko raz, rodzaje ryzyka, z którymi inwestorzy mają do czynienia  

w trakcie budowy, są zależne od etapu cyklu życia obiektu ‒ powstawania lub użytkowania. 

Wraz z rozwojem aglomeracji miejskich i jednocześnie ograniczonym terenem bryła budynku 

jest większa, co może się wiązać z bardziej złożoną konstrukcją, a to w efekcie także zwiększa 

ryzyko. Wskazano, że w głównej mierze problem ryzyka jest omawiany z perspektywy 

założonych celów, harmonogramu prac czy budżetu. Inne przytoczone badania, pokazały, że 

budownictwo w Polsce wymaga określenia reguł dotyczących zarządzania ryzykiem, ponieważ 

świadomość w tym zakresie jest niedostateczna, a decyzje o minimalizowaniu ryzyka 

najczęściej podejmowane są w sposób spontaniczny. Ważnym aspektem jest także 

bezpieczeństwo pracowników, a ryzyko ich pracy nieustannie jest wysokie, co przekłada się na 

liczbę wypadków. Budownictwo jest branżą najbardziej narażoną na wypadki przy pracy 

(Szafranko, 2014). 

W dysertacji omawiany obszar odniesiono do teorii racjonalności. Działanie racjonalne 

polega na dokonywaniu wyboru, który maksymalizowałby osiągniecie założonego celu. O ile 

dla części podmiotów funkcjonujących w branży budowlanej będzie racjonalne wdrażanie 

rozwiązań pozwalających na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, o tyle 

inne mogą uznać, że powoduje to wzrost kosztów, nakładów pracy, a nie przekłada się na 

większy zysk, tym samym jest nieopłacalne i nie ma potrzeby zmiany funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Rosnąca świadomość klientów w tematyce ekologii, ochrony środowiska 
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przekłada się na dokonywane zakupy. To z kolei powoduje, że deweloperzy mogą uznać wkład 

w minimalizację ryzyka środowiskowego jako czynnik przewagi konkurencyjnej.  Należy 

stwierdzić, że decyzja o zaangażowaniu i podjęciu działań minimalizujących ryzyko 

środowiskowe zależy od indywidualnych przesłanek podmiotów oraz od stanu posiadanej 

wiedzy, o czym mówi teoria racjonalności. Podobnie sytuacja wygląda z wyborem obszarów, 

w których przedsiębiorstwa będą widziały konieczność zmian. Jest to dyktowane subiektywną 

opinią, zależną od wielu czynników. 

Rezultatem rozważań teoretycznych była analiza bibliometryczna, na podstawie której 

wyciągnięto istotne wnioski. Na początkowym etapie jako kryterium wyszukiwania przyjęto 

pojęcie „ryzyko środowiskowe”, a wykres publikacji według lat zobrazował tendencję 

wzrostową. Każdego roku liczba publikacji rośnie, wahania są niewielkie. Warto zauważyć, że 

nie można jednoznacznie określić, czy aktualna liczba publikacji osiągnęła wartość szczytową. 

Natomiast można się spodziewać, że wraz z rosnącym zainteresowaniem problematyką 

ochrony środowiska, ekologii oraz zaostrzających się restrykcji prawnych liczba publikacji 

utrzyma trend wzrostowy. W obecnej chwili nie można określić, kiedy nastąpi nasycenie tym 

obszarem nauki. Analiza bibliometryczna pokazała interdyscyplinarny charakter omawianego 

pojęcia. Mnogość nauk, w których powstawały opracowania, świadczy o tym, jak duże 

znaczenie ma ryzyko środowiskowe dla gospodarki, ale też zdrowia i życia. Oprócz tak 

powtarzających się dziedzin wiedzy, jak medycyna, inżynieria, nauki środowiskowe, były też 

zdecydowanie rzadsze – takie jak na przykład religia. Przenikanie się dziedzin jest naturalne  

w postępie nauki. Daje to możliwość rozwoju nowych obszarów wiedzy. Takie zjawisko 

dostrzeżono w dysertacji. Podczas analizy potwierdzono także prawo Lotki, które mówi, że 

mała liczba autorów posiada dużą liczbę publikacji, natomiast większość posiada wyłącznie 

jedną publikację. W przypadku wyszukiwanego pojęcia było to ponad 77%. 

Na kolejnym etapie analizy bibliometrycznej zawężono wyszukiwane słowa do ryzyka 

środowiskowego oraz przemysłu budowlanego. Opracowań dotyczących tego obszaru wiedzy 

jest niewiele, w bazie Web of Science wyszukano 9. Nie oznacza to jednak, że temat jest 

nieistotny ‒ jak dotąd jest niewystarczająco zbadany, co stanowi lukę badawczą. Jak wcześniej 

wspomniano, analiza jest pomocna w obszarach dotychczas nierozpoznanych, jest jednak 

narzędziem niepozbawionym wad. Pomimo obszerności bazy, jaką jest Web of Science, nie są 

w niej zawarte wszystkie dostępne publikacje na temat badanego obszaru wiedzy. Analiza 

pozwala jednak na usystematyzowanie dotychczasowej literatury i pokazanie trendu.  
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W dalszej kolejności została scharakteryzowana ekologistyka i logistyka zwrotna  . Jednak 

przez wzgląd na to, że w następnym rozdziale przedstawiono ideę zrównoważonego rozwoju 

będącą punktem wyjścia do ekologistyki, podrozdział miał charakter syntetyczny.  

W nawiązaniu do przedmiotu pracy zrównoważony rozwój jest istotnym aspektem  

w budownictwie i procesach logistycznych w nim zachodzących. 

Rozważania oparte na krytycznej analizie literatury zawierają także przegląd uwarunkowań 

prawnych dotyczących problemu środowiska w branży budowlanej. Na podstawie publikacji 

naukowych wyszczególniono czynniki, przez które budownictwo negatywnie wpływa na 

otoczeni, są to: zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne, emisja dwutlenku węgla, 

malejące zasoby naturalne, wytwarzanie odpadów (cały sektor budowlany produkuje aż 45% 

globalnych odpadów), oraz zmiany użytkowania gruntów. Niewątpliwie działalność jest 

szkodliwa dla środowiska naturalnego, co zdają się zauważać rządzący na różnych szczeblach 

państw i organizacji międzynarodowych. W rozdziale zawarto uwarunkowania prawne 

różnych krajów i Unii Europejskiej. Właśnie na polityce środowiskowej Unii Europejskiej warto 

się zatrzymać, ponieważ powinna mieć ona zastosowanie we wszystkich państwach 

członkowskich. Niestety, jak pokazuje praktyka, na etapie wdrażania pojawia się wiele 

trudności. Teoretycznie prawo UE zastępuje krajowe przepisy i działania, natomiast występują 

istotne różnice pomiędzy poszczególnymi instytucjami, państwami, w efekcie powodując 

barierę wprowadzenia restrykcji prawnych. Między innymi dlatego zdecydowano się na  

badanie podmiotów wyłącznie polskich, ponieważ uogólnione wyniki mogłyby nie być 

miarodajne i zróżnicowane ze względu na kraj pochodzenia respondentów. W analizie 

literatury nie pominięto również krytycznych publikacji, które ekologiczne rozwiązania w Unii 

Europejskiej uważają za mit.  

Dla badanych przedsiębiorstw otoczenie prawne ma znaczenie i wpływa na poziom ryzyka 

środowiskowego, ponieważ regulacje nadają kierunek dalszemu rozwojowi i mogą w pewien 

sposób wymuszać rozwój nowych rozwiązań. 

Należy zwrócić uwagę, że w rozprawie przybliżono charakterystykę rynku budowlanego  

w Polsce, przedstawiono przodujące przedsiębiorstwa i koniunkturę całego przemysłu. 

Raporty prezentują sytuację w dość optymistycznym świetle, jednak zwrócono uwagę na 

trudności, jakie podmioty mogą napotkać w swojej działalności. Takim problemem może być 

niedobór wykwalifikowanej kadry, jak również niedostateczna ilość komponentów do 

budowy. W odniesieniu do ryzyka środowiskowego wydaje się to istotną kwestią, ponieważ  



162 
 

w związku z minimalizacją ryzyka środowiskowego powstają nowatorskie technologie 

wymagające wykwalifikowanej kadry. Przedstawione trudności nie wykluczają jednak 

możliwości rozwoju, które stoją przed przedsiębiorstwami deweloperskimi.  

Kolejnym celem szczegółowym była analiza innowacji wdrażanych w budownictwie i na tej 

podstawie wytypowano te, które powodują minimalizację ryzyka środowiskowego. W branży, 

a nawet całym sektorze innowacyjność jest bardzo istotna, ponieważ oprócz tego, że pomaga 

osiągnąć przewagę konkurencyjną, ułatwia także spełnienie wymagań dyktowanych przez 

wcześniej wspomniane instytucje, organy państwowe i unijne. Mają one na celu spełnienie 

wymagań środowiskowych, bezpieczeństwa użytkowników i otoczenia. Pierwszym z nich jest 

druk 3D, który od kilku lat z powodzeniem zastępuje tradycyjny proces budowlany. Podano 

również przykłady przedsięwzięć realizowanych w ten sposób. Bardzo ciekawym przykładem 

jest druk przestrzenny jako nadzieja na ukończenie budowy katedry Sagrada Familia Gaudiego 

w Barcelonie. Wymagający projekt z wieloma zdobieniami i rzeźbieniami, realizowany od XIX 

wieku, może zostać ostatecznie zrealizowany właśnie dzięki tej technologii. W dalszej 

kolejności przedstawiono fotowoltaikę, gdyż odnawialne źródła energii mają duży potencjał, 

a co ważne ‒ są nieograniczone i powodują ograniczenie ryzyka środowiskowego. Ostatnie, 

niemniej istotne jest budownictwo pasywne, które wymaga spełnienia szeregu kryteriów, 

które przy aktualnym zaawansowaniu technologicznym nie stanowią problemu, jednak 

podnoszą koszt inwestycji. Przeanalizowane innowacje stanowią szansę dla branży  

i w długookresowej perspektywie będą powodowały odejście od budownictwa tradycyjnego. 

W kontekście omawianego obszaru badań zdefiniowano również ideę zrównoważonego 

budownictwa. Jest to istotne z punktu widzenia ryzyka środowiskowego, ponieważ cały sektor, 

nie tylko omawiana branża, mają duży udział w emisji spalin i ilości generowanych odpadów. 

Z analizy literatury wynika, że budownictwo znacznie się przyczynia do zwiększenia emisji 

dwutlenku węgla, co w konsekwencji powoduje nieefektywność energetyczną. 

W rozprawie wyznaczono cel główny, za który uznano ocenę wpływu procesów 

logistycznych na ograniczenie ryzyka środowiskowego w budownictwie, a w przypadku jego 

wystąpienia oddziaływanie na rozwój branży budowlanej. Natomiast w badaniu empirycznym 

podjęto się weryfikacji postawionych hipotez. 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi udało się zweryfikować hipotezę 1, która mówi, że 

innowacyjność jest czynnikiem redukującym ryzyko środowiskowe. Dodatkowo respondenci 

nie widzieli obawy przed wprowadzeniem innowacji, co wynika z udzielonych odpowiedzi na 
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pytanie 5. Świadczy to o otwartości przedsiębiorstw na wdrażanie nowatorskich rozwiązań, 

które mają posłużyć minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności budowalnej na 

środowisko.  

Stwierdzono natomiast, że nie udało się potwierdzić hipotezy 2, zakładającej, że 

dominująca pozycja podmiotu w branży budowlanej jest powiązana z zaangażowaniem  

w redukcję ryzyka środowiskowego.. Odpowiedzi na pytania dotyczące tej hipotezy były 

niewystarczające, aby uznać ją za prawdziwą. W celu uargumentowania tego założenia 

zapytano także o czynniki konkurencyjności w branży. Z analizy statystycznej wynika, że 

głównymi czynnikami, decydującymi o konkurencyjności są cena sprzedaży inwestycji oraz jej 

jakość. Jednym z czynników była dbałość o środowisko naturalne, jednak średnia uzyskana 

przez respondentów wyniosła 2,98, więc nie oznacza to, że ma ona dla udzielających 

odpowiedzi znaczenie.  

Z badań wynikło, że wysoki koszt działań ograniczających negatywny wpływ działalności 

budownictwa na środowisko stanowi główną barierę w ich wdrażaniu, co potwierdza hipotezę 

3. Przedsiębiorstwa miały do wyboru następujące czynniki: wysokie koszty inwestycji, 

niedostosowanie techniczno-technologiczne, brak wykwalifikowanych pracowników, brak 

dostawców stosujących rozwiązania ekologiczne, brak zainteresowania budownictwem 

ekologicznym ze strony klientów, obawy przed wprowadzaniem innowacji, brak 

zaangażowania sektora publicznego w pomoc i wdrażanie rozwiązań ekologicznych, niski 

poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu z poniesionymi nakładami, niewspółmierne korzyści 

wizerunkowe, brak świadomości podmiotów w zakresie ryzyka środowiskowego  

w budownictwie. Oprócz aspektu finansowego uznano, że czynnik niskiego poziomu zwrotu  

w stosunku do poniesionych nakładów stanowi dla przedsiębiorstw barierę ze względu na 

wynik osiągnięty w badaniu. Co ciekawe, w części teoretycznej, gdzie przeprowadzono analizę 

raportów rynku budowlanego, jako problem wskazywano trudności ze znalezieniem 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Badania empiryczne nie wykazały jednak, aby ten 

czynnik stanowił barierę dla przedsiębiorstw deweloperskich.  

Natomiast  hipoteza 4, mówiła, że logistyka zwrotna jest procesem logistycznym, który  

w największym stopniu pozwala na minimalizowanie ryzyka środowiskowego  

w budownictwie. Istotnie częściowo udało się tę hipotezę potwierdzić, jednak większość 

respondentów udzieliła odpowiedzi, że działania podjęte w transporcie w największym 

stopniu są w stanie zminimalizować wpływ działalności branży budowlanej na środowisko. 
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Najmniejszych szans na minimalizowanie ryzyka środowiskowego respondenci dopatrywali się 

w logistycznej obsłudze klienta.  

Potwierdzono hipotezę 5, z której wynika, że ryzyko środowiskowe nie jest istotne w grupie 

podmiotów, dla których wyznacznikiem funkcjonowania jest cena i jakość. Przedsiębiorstwa, 

które jako czynniki konkurencyjności wysoko oceniały cenę i jakość usług, w mniejszym 

stopniu skupiały się na ryzyku środowiskowym. 

Potwierdzono także ostatnią, hipotezę 6, na podstawie której wnioskuje się, że zasięg 

działalności przedsiębiorstwa w branży budowlanej jest istotny dla ograniczania ryzyka 

środowiskowego. 

Na podstawie badań statystycznych przyjęto kilka dodatkowych konkluzji, które mogą stać 

się początkiem wyznaczenia kolejnych obszarów badań. Między innymi oszacowano, że 

wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie dla określenia poziomu zagrożenia wynikającego  

z różnego typu ryzyka. Im większe przedsiębiorstwo, tym postrzega się wyższe ryzyko dla 

działalności budowlanej. Większe przedsiębiorstwa wykazały wyższą świadomość podmiotów 

w zakresie ryzyka środowiskowego. 

Większe przedsiębiorstwa widziały na swojej drodze mniejszą liczbę barier, jakie stoją przez 

podmiotami na drodze do redukowania negatywnego wpływu swoich działań na 

przedsiębiorstwo. 

Respondenci z większych przedsiębiorstw częściej określali wysokie ryzyka dla działalności 

budowalnej, podawali więcej czynników konkurencyjności firm i kryteriów wpływających na 

wybór dostawców. Te same podmioty wykazywały się większą świadomością procesów 

logistycznych, które mogą realnie zmniejszać ryzyko środowiskowe. Ponownie ta sama grupa 

wyżej oceniała świadomość deweloperów z zakresu ryzyka środowiskowego i określała 

znacznie większy wpływ ryzyka środowiskowego na rozwój budownictwa. Zadeklarowała 

również większą liczbę wdrożonych rozwiązań ograniczających ryzyko środowiskowe.  

Z badań statystycznych wynika, że kryterium zasięgu miało znaczenie dla barier, jakie stoją 

przed przedsiębiorstwami, w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Te  

z większym zasięgiem wymieniały mniej barier. Natomiast przedsiębiorstwa wysoko 

oceniające cenę i jakość usług w mniejszym stopniu skupiały się na ryzyku środowiskowym.  

Dla dwóch pytań wykonano analizę czynnikową. Celem było określenie, jak kształtują się 

poszczególne czynniki, w tym środowiskowe. Analiza wykazała, że racjonalne będzie 
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wyodrębnienie grup czynników. Na podstawie danych wyodrębniono dwa: pierwszy to czynnik 

ceny i jakości, drugi to czynnik innowacji, nowoczesności, dbałości o wizerunek i środowisko. 

Analizę tę wykonano również dla czynników wyboru dostawcy. Wykazała ona, że racjonalne 

będzie wyodrębnienie grup czynników. Pierwszy czynnik odnosił się jakości materiałów i usług, 

kosztów materiałów i usług, terminowości dostawy, kompletności dostawy i czasu dostawy. 

Drugi czynnik odnosił się do innowacyjności materiałów i usług, wizerunku dostawcy, 

komunikacji z dostawcą, wpływu produkcji materiałów na środowisko naturalne, 

przejrzystości przedsiębiorstwa i elastyczności dostawy. Ponownie dbałość o środowisko 

naturalne nie stanowiła jednego z głównych kryteriów wyboru. 

W odniesieniu do celu pracy, czyli oceny wpływu procesów logistycznych na ograniczenie 

ryzyka środowiskowego w budownictwie, a w przypadku jego wystąpienia oddziaływania na 

rozwój branży budowlanej, uznaje się, że sposób zarządzania procesami logistycznymi  

w znacznym stopniu wpływa na wielkość ryzyka środowiskowego w budownictwie. Należy 

jednak rozpatrywać każdy proces indywidualnie, ponieważ stopień wpływu poszczególnych 

procesów jest zróżnicowany. Podmioty dostrzegają, że to transport i logistyka zwrotna  

w głównej mierze są w stanie zmienić poziom ryzyka i je zminimalizować. Jednakże na 

podstawie krytycznej analizy literatury wydaje się, że to proces produkcyjny ma największy 

wpływ na rozwój branży. Innowacje odnoszą się do procesu budowlanego, jak również do 

produkcji bardziej ekologicznych materiałów budowlanych. Można więc uznać, że 

przedsiębiorstwa we własnym zakresie są w stanie minimalizować ryzyko poprzez bardziej 

efektywne wykorzystanie transportu i usprawnienie logistyki zwrotnej. Należy mieć na 

uwadze, że pozostałe procesy logistyczne również mogą posłużyć ograniczaniu ryzyka 

środowiskowego, jednak w mniejszym stopniu niż te najistotniejsze według badań 

empirycznych – logistyka zwrotna i transport.  

Na podstawie rozważań teoretycznych i badań empirycznych można zdefiniować ryzyko 

środowiskowe w budownictwie jako prawdopodobieństwo wystąpienia zniszczeń  

w środowisku naturalnym, wywołanych działalnością budowlaną, której skutki można 

minimalizować w głównej mierze poprzez poprawę procesów logistyki zwrotnej.   

Powyższe wnioski nie zamykają i nie wyczerpują rozważań nad wpływem procesów 

logistycznych w budownictwie i ich oddziaływania na ryzyko środowiskowe. Autorka 

dostrzega, że nie można uogólnić badań dla całego sektora budowalnego, w którego skład 
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wchodzą przedsiębiorstwa o innym zakresie działalności niż przedsiębiorstwa z badanej 

branży. 

Z rozmów przeprowadzonych z poszczególnymi podmiotami wywnioskowano, że zasadne 

byłoby przeprowadzenie osobnych badań dla podmiotów, które funkcjonują w obrębie 

aglomeracji miejskich i tych z dala od nich. Jak deklarowali respondenci funkcjonujący na 

obszarach oddalonych od aglomeracji miejskich, rozumieją oni zasadność ograniczania ryzyka 

środowiskowego, jednak ich klienci nie widzą potrzeby takich działań, a kluczowym czynnikiem 

jest dla nich cena obiektu. 

Kolejnym obszarem, który wymaga zgłębienia, jest według autorki przeanalizowanie 

transportu i logistyki zwrotnej jako dwóch kluczowych procesów, a w dalszej kolejności 

zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które można implementować w przyszłości.  

W dalszej perspektywie autorka chciałaby również pogłębić wiedzę z zakresu mierników 

ryzyka środowiskowego dla procesów logistycznych w branży i określić wielkość 

generowanego ryzyka środowiskowego właśnie na podstawie wcześniej wyznaczonych 

mierników.  

Otrzymane wyniki, podobnie jak proponowane dalsze kierunki badań utwierdzają autorkę 

w przekonaniu o konieczności omawiania ryzyka środowiskowego w kontekście procesów 

logistycznych w budownictwie ze względu na rosnącą popularność problematyki 

środowiskowej w praktyce gospodarczej.  
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