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W 2008 r. ukazała się książka dotycząca innowacji w budownictwie. Budownictwo 
zwykło się uważać za dziedzinę, w której – w porównaniu z innymi – brakuje inno-
wacyjnych rozwiązań. Specyfika budownictwa, polegająca w dużej mierze na jego 
regionalności i lokalności oraz bazowaniu na specyficznych materiałach, nie sprzy-
jała jego innowacyjności. Inne działy przemysłu z biegiem lat zaczynały działać na 
skalę globalną, wykorzystując coraz bardziej skomplikowane surowce, co sprzyjało 
wzrostowi ich innowacyjności. Wielu autorów starało się zgłębić kwestię tak dużej 
rozbieżności w stopniu innowacyjności budownictwa i innych działów przemysłu. 
Omawiana książka wypełnia lukę wydawniczą w tej tematyce i skupia się na roli 
klientów w przemyśle budowlanym.

Książka podzielona jest na trzy części, z których każda zawiera rozdziały autor-
stwa osób specjalizujących się w tematyce budownictwa. Część pierwsza dotyczy 
kontekstu innowacji. Autorzy podejmują próbę analizy, jakie cechy powinno spełniać 
środowisko, stymulujące innowacyjność klientów. Jak wynika z zamieszczonych 
w tej części opracowań, kluczowym czynnikiem sprzyjającym postawom innowacyj-
nym klientów jest ich wiedza o danym problemie. P. Barret omawia rolę klientów nie 
tylko jako dostarczycieli swoich własnych pomysłów, ale też stymulatorów wpływa-
jących na zmiany w polityce, definiujące otoczenie budownictwa. g. M. Winch opisuje 
zmiany, jakie zaszły w przemyśle budowlanym na przestrzeni ostatnich lat, w szcze-
gólności dotyczące integralności produktów i procesów. J. Hobson i K. Treadway 
skupiają z kolei się na roli klienta i próbują odpowiedzieć na pytanie, czy klient jest 
rzeczywiście „częścią ekipy budowlanej”. R. Courtney omawia kwestię profesjona-
lizmu klienta, definiując rolę klienta w kontekście relacji między nim a innymi inte-
resariuszami zaangażowanymi w realizację danego projektu. Jednocześnie opisuje, 
w jaki sposób klienci stymulują innowacyjność wykonawców. Podobną tematykę po-
ruszają M. Sexton, C. Abbot i S.-L. Lu, którzy skupiają się na roli klienta w kreowa-
niu innowacji w budownictwie. M. Bresnen charakteryzuje pozycję klienta w budow-
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nictwie z perspektywy zarządu firm budowlanych. P. Tzortzopoulos, M. Kagioglou 
i K. Treadaway przedstawiają segmentację klientów w branży budowlanej. Ch. Egbu 
analizuje udział klientów w kreowaniu innowacyjności przemysłu budowlanego.  
K. Widen, B. Atkin i L. Hommen poruszają, oprócz roli klientów w kreowaniu in-
nowacyjności budownictwa, kwestię wpływu klientów na rozprzestrzenianie się tej 
innowacyjności. R. Miller charakteryzuje rolę klientów jako kreatorów innowacji 
w dużych projektach inżynieryjnych. P. S. W. Fong omawia dynamikę kreowania 
wiedzy w zespołach projektowych. S.-L. Lu zajmuje się rolą klientów w procesie 
innowacyjnym w małych firmach budowlanych. J. Brochner opisuje innowacje zo-
rientowane na klienta w przemyśle budowlanym. M. F. Dulaimi przedstawia proces 
kreowania innowacji w budownictwie na przykładzie modelu przywództwa klienta 
w projekcie. W ostatnim rozdziale tej części E. S. Slaughter i W. L. Cate opisują 
zachowania klienta, sprzyjające efektywnemu rozwojowi i wprowadzaniu innowacji 
budowlanych.

Część druga książki dotyczy procesu innowacyjnego i podkreśla wagę procesu 
projektowania w tworzeniu innowacji. Zamieszczone w niej studia przypadku przed-
stawiają to zagadnienie w prawdziwych projektach. A. Hartmann pochyla się nad 
problemem przezwyciężania oporu przed wprowadzaniem innowacji. J. M. Kamara 
opisuje innowacje wykreowane przez klientów w projektach zorientowanych na wy-
magania klientów. M. Naaranoja, P. Haapalainen i H. Lonka omawiają zarządzanie 
wiedzą w przedsiębiorstwie i wskazują czynniki, które są istotne dla osiągnięcia 
sukcesu dzięki innowacjom kreowanym przez klientów. M. Miozzo i N. gil opisują 
wprowadzanie innowacji w otoczeniu człowieka – rolę projektantów, klientów i użyt-
kowników.

Część trzecia książki koncentruje się na opisie, w jaki sposób innowacyjne pomysły 
są wdrażane do praktyki biznesowej i bazuje na doświadczeniach autorów, mających 
praktyczne doświadczenie w tej materii. A. R. Fayek, J. H. Rankin i E. Tromposch 
opisują wyzwania związane z wprowadzaniem innowacji wykreowanych przez klien-
tów na podstawie doświadczeń dwóch kanadyjskich agencji, zajmujących się pomo-
cą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle budowlanym. E. Fairhurst 
porusza kwestię polityki państwa i partnerstwa publiczno-prywatnego w implemen-
tacji innowacji. E. Dyson rozważa skuteczność podejścia skoncentrowanego na jako-
ści w stosunku do ceny, porównując go z podejściem, w którym najważniejsza jest 
kompleksowość proponowanych rozwiązań. C. gray opisuje rolę klientów profesjo-
nalnych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w budownictwie. Ch. Woods 
charakteryzuje podejście firm skoncentrowanych na kliencie w kontekście czasu 
potrzebnego na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. F. Bougrain omawia rolę 
klienta w innowacjach wprowadzanych na placu budowy. R. Kay opisuje całościowe, 
systemowe podejście do klienta jako współtwórcy innowacji na przykładzie usług 
finansowych.
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Książka P. Brandona i S.-L. Lu zawiera kompleksowy opis roli klientów w kre-
owaniu innowacji w budownictwie. Uzupełnienie informacji teoretycznych studiami 
przypadku urozmaica ją i czyni atrakcyjniejszą dla odbiorcy. Stanowi ciekawą po-
zycję nie tylko dla osób związanych z branżą budowlaną, ale też jej klientów i osób 
odpowiedzialnych za tworzenie polityki państwowej i samorządowej.


