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INFORMACJE
O BADANIU

WHO WE ARE

Przyglądając się wielkim projektom inwestycyjnym w Polsce można wywnioskować, że
relacje (t.j. sposób kontraktowania, realizowania prac, bieżąca współpraca) pomiędzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego (zamawiający i wykonawcy) w istotny sposób
przeszkadzają w skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych.

Zamawiającym zarzuca się brak kompetencji (skutkujące np. niskiej jakości zapytaniami
do rynku); brak ładu decyzyjnego, legalizm, niską elastyczność, skłonność do prze-
rzucania całej odpowiedzialności i całego ryzyka na wykonawcę.

Z kolei wykonawcom przypisuje się skłonność do oszczędnego gospodarowania
prawdą w prezentowanych ofertach i innych danych przekazywanych w ramach kon-
traktu. Zarzuca się im także umyślne zawyżanie wycen, nieefektywność pracy oraz brak
skutecznej komunikacji.

Dotychczas jednak nie przeprowadzono systematycznych badań pozwalających na
zweryfikowanie tych obiegowych opinii. A bez poznania faktów nie jest możliwe
ewentualne poprawienie relacji zamawiający-wykonawcy, które mogłoby przełożyć się
na większą skuteczność inwestycji oraz zadowolenie obu stron ze współpracy.

Firma TenStep Polska wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB)
postanowiła zbadać mechanizm kooperacji w polskich projektach inwestycyjnych,
opublikować wyniki i na ich bazie zaproponować wdrażalne usprawnienia.

Zweryfikowanie obiegowych opinii
Poznanie zdania obu stron - zarówno
zamawiających jak i wykonawców 
Zidentyfikowanie dobrych praktyk
Przygotowanie rzetelnego materiału
problemowego i zainicjowanie dyskusji o
możliwych zmianach

CELE  BADANIA

Raport z badania mechanizmów
kooperacji w projektach
inwestycyjnych, ogólnodostępny 
Pełny raport końcowy, dostępny
wyłącznie dla uczestników badania
Materiały problemowe

REZULTATY  BADANIA

www.siwz21.pl



Tak. Wyłącznie zespół badawczy złożony z pra-
cowników partnerów badania (PZPB i TenStep)
będzie miał dostęp do danych źródłowych. 

W publikacjach wyników badania, wszelkie
informacje i wnioski będą prezentowane w
sposób anonimowy i wykluczający możliwość
identyfikacji respondenta. 

Na życzenie uczestnika badania możliwe jest
również zastrzeżenie informacji o udziale
pracowników danej firmy w badaniu.

CZY BADANIE  JEST
ANONIMOWE?

PRZEBIEG BADANIA

Faza 0:

Faza 1:

Faza 2:

Badania literaturowe

Wywiady swobodne z zarządzającymi po stronie
zamawiających i wykonawców

Badania ankietowe online z pracownikami
zamawiających i wykonawców

Każdy uczestnik badania, który wyrazi taką
chęć, otrzyma pełny raport końcowy,
kompleksowo podsumowujący wyniki i wnioski
z badania. 

Uczestnicy badania będą mieli ponadto
możliwość wzięcia udziału w cyklu webinariów
prezentujących światowe praktyki dotyczące
budowania mechanizmów kooperacyjnych
wykonawców i zamawiających a także
wstępne wyniki badania. Dzięki temu
otrzymają pierwszeństwo w dostępie do
informacji, które dadzą szansę na rozwój
mechanizmów kooperacyjnych w projektach
inwestycyjnych.

JAKIE  SĄ  KORZYŚCI  
Z  UDZ IAŁU  W BADANIU?

Do udziału w Fazie 1 badania zapraszamy
członków zarządu, dyrektorów zarządzających,
dyrektorów rozwoju zarówno po stronie
zamawiających jak i wykonawców.

Chęć wzięcia udziału najłatwiej zgłosić poprzez
formularz kontaktowy na stronie www.siwz21.pl,  
wysyłając maila na adres biuro@tenstep.pl lub
dzwoniąc pod nr (022) 646 93 14.

JAK WZIĄĆ UDZ IAŁ  
W BADANIU?

Przedmiotem badania są praktykowane w
projektach inwestycyjnych w Polsce
mechanizmy kooperacyjne stosowane przez
zamawiających i wykonawców oraz ich
związek z sukcesem projektów
inwestycyjnych.

CO DOKŁADNIE  JEST
PRZEDMIOTEM BADANIA?

III-V 2021

VI-VII 2021

VIII-IX 2021

www.siwz21.pl


