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Hubert ANYSZ, Artur ZBICIAK 

PRZYCZYNY POWSTAWANIA OPÓ�NIE�
W REALIZACJI KONTRAKTÓW 

BUDOWLANYCH – ANALIZA WST�PNYCH 
WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały wst�pne wyniki badania ankietowego dotycz�cego przyczyn 

powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych. Badanie zostało przeprowadzone na 
in�ynierach ró�nych bran� b�d�cych członkami Mazowieckiej Okr�gowej Izby In�ynierów 
Budownictwa, a wi�c na osobach pełni�cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Analizie poddano zarówno zakres i rodzaj do�wiadcze� zawodowych respondentów ankiety, ale przede 
wszystkim ich odpowiedzi na pytania o przyczyny powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów na 
wykonanie robót budowlanych. Celem tych poszukiwa� jest okre�lenie zakresu danych, na podstawie 
których mo�liwe b�dzie – przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych – prognozowanie 
mo�liwo�ci wyst�pienia opó�nienia w realizacji kontraktu budowlanego.  

WST�P 
Zarz�dzanie wykonaniem kontraktu budowlanego wymaga do�wiadczenia, 

interdyscyplinarnej wiedzy i umiej�tno�ci. Bł�dne decyzje kierowników kontraktów nie 
uniemo�liwiaj� wzniesienia obiektu, ale najcz��ciej s� przyczyn� powstawania opó�nie� w 
realizacji budowy co ma negatywny wpływ na efektywno�� gospodarowania zarówno 
wykonawcy robót jak i inwestora. Wci�� poszukiwane s� najbardziej optymalne metody 
organizacji budowy i technologie pozwalaj�ce na skrócenie czasu realizacji danego rodzaju 
robót i całej budowy. Pojawiaj� si� jednak losowe – niezale�ne od wykonawcy robót – 
zaburzenia procesu wznoszenia obiektu zwi�zane mi�dzy innymi z czynnikami 
atmosferycznymi, z ujawniaj�cymi si� w trakcie budowy bł�dami w projekcie, z 
niewła�ciwym wykonaniem polece� kierownika budowy przez podwykonawców. Jedn� z 
dróg do poznania przyczyn powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych – co 
mo�e posłu�y� nast�pnie do ograniczenia tych opó�nie� – jest poznanie opinii osób 
bezpo�rednio zwi�zanych z budow�: projektantów, inspektorów nadzoru, kierowników 
budowy, kierowników robót. Niniejszy artykuł zawiera analiz� wst�pnych wyników badania 
ankietowego rozpocz�tego w styczniu 2013 r. 
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1. RESPONDENCI BADANIA ANKIETOWEGO 
1.1. Kto został obj�ty badaniem 

Ankieta skierowana została do członków Mazowieckiej Okr�gowej Izby In�ynierów 
Budownictwa. Wybór tej grupy na respondentów badania ankietowego podyktowany został 
nast�puj�cymi przesłankami:  
– wymóg Prawa Budowlanego dotycz�cy pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

wraz z konieczno�ci� zrzeszania si� (i ubezpieczania) w samorz�dowych organizacjach 
in�ynierów budownictwa jakimi s� okr�gowe izby in�ynierów; by pełni� funkcj�
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, oprócz stosownych 
uprawnie� wymagane jest członkostwo w izbie, 

– Mazowiecka Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa dysponowała adresami e-
mailowymi jej członków oraz ich zgod� na otrzymywanie t� drog� materiałów takich jak 
ankieta, 

– mo�liwe było okre�lenie wielko�ci populacji (liczba zrzeszonych in�ynierów z opłaconymi 
składkami); pozwala, to przy odpowiednio du�ej wielko�ci próby, na wnioskowanie 
statystyczne 
W ten sposób unikni�to badania in�ynierów budownictwa, czy te� in�ynierów 

sanitarnych, in�ynierów elektryków i innych bran� zwi�zanych z budownictwem, których 
praca nie jest bezpo�rednio i cz�sto zwi�zana z budow�. Było to jedno z podstawowych 
zało�e� ankiety, by pozna� opini� tych in�ynierów, którzy s� najbli�ej �ródeł problemów 
powoduj�cych opó�nienia w realizacji kontraktów budowlanych.  

1.2. Sposób doboru próby 
Zało�eniem ankiety była losowo�� doboru respondentów ankiety spo�ród całej populacji 

członków Mazowieckiej Okr�gowej Izby In�ynierów Budownictwa. Nie zostało to w pełni 
osi�gni�te za wzgl�du na brak informacji, czy wszyscy członkowie izby posiadaj� adresy 
poczty elektronicznej. Spo�ród tych, którzy posiadaj� adresy e-mail tylko cz��� przekazała 
izbie zgod� na wysyłanie na podany adres innych materiałów, ni� �ci�le zwi�zanych z 
członkostwem w izbie. Wypełnione formularze ankiety otrzymano wył�cznie od członków 
izby posiadaj�cych adres e-mail, którzy wyrazili zgod� na otrzymywanie m.in. ankiet.  

Do tych in�ynierów ankieta została wysłana jednokrotnie, tego samego dnia do 
wszystkich.  

1.3. Wielko�� próby 
W dniu 30 stycznia 2013 roku członkami Mazowieckiej Okr�gowej Izby In�ynierów 

Budownictwa było 15 689 osób. Na otrzymywanie informacji drog� elektroniczn� wyraziło 
zgod� 1 899 osób i wszystkie te osoby otrzymały e-mail z formularzem ankiety i pro�b� o jej 
wypełnienie. Po dwóch tygodniach od dnia rozesłania ankiety otrzymano nieco ponad 100 
wypełnionych ankiet. Do niniejszej analizy przyj�to pierwszych 100. Jest to zbyt mała liczba 
(w porównaniu do 15 689) by stosowa� narz�dzia wnioskowania statystycznego, jednak 
wyniki tego typu badania opinii nie s� kwestionowane i mog� stanowi� podstaw� do 
okre�lenia dalszych kierunków i sposobów bada�. 

2. ANALIZA ANKIET NA PODSTAWIE METRYK RESPONDENTÓW
Decyduj�c si� na badanie ankietowe i na cz��ciowe oparcie dalszych analiz i bada�

na wynikach badania ankietowego, nale�y mie� �wiadomo��, czyja opinia została poznana. 
Dla realizacji tego celu ankieta zawierała „Metryk� respondenta”. Oto jej podsumowanie. 
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Tab. 1  Rodzaje pełnionych  przez respondentów funkcji
57 % wykonawcy 
49 % członkowie zespołów inspektorów nadzoru inwestorskiego 
33 % pracownicy słu�b inwestycyjnych inwestorów 
28 % projektanci 
2 % praca na rzecz innego rodzaju instytucji lub firmy 

	ródło:  badania własne 

55 % respondentów swoje do�wiadczenia wyniosło pełni�c wi�cej ni� jedn� funkcj�
z wy�ej wymienionych. 

Tab. 2  Rodzaje obiektów, przy których zaanga�owani byli respondenci
71 % obiekty kubaturowe 
44 % sieci (elektryczne, sanitarne i inne) 
26 % drogi i mosty 
6 % obiekty budownictwa wodnego 
4 % obiekty kolejowe 
4 % obiekty in�ynieryjne 
2 % obiekty sportowe 
1 % obiekty zabytkowe 

	ródło:  badania własne 

52 % respondentów było zaanga�owanych przy budowie wi�cej ni� jednego rodzaju 
obiektów budowlanych. 

Tab. 3  	ródło finansowania budowy (miejsca do�wiadcze� respondentów)
73 % poza zamówieniami publicznymi 
49 % zamówienia publiczne 

	ródło:  badania własne 

43 % respondentów uczestniczyło w budowach finansowanych ze �rodków publicznych, a 
tak�e w budowach realizowanych na prywatne zlecenia. Tylko 26 % respondentów było 
zaanga�owanych wył�cznie przy realizacji obiektów finansowanych ze �rodków publicznych. 

Tab. 4 Bran�e, w których respondenci posiadali uprawnienia (do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych)

44 % budownictwo ogólne 
28 % instalacje sanitarne 
21 % instalacje elektryczne 
14 % drogi lub mosty 
3 % sieci podziemne 
2 % instalacje telekomunikacyjne 
2 % obiekty kolejowe 
1 % obiekty budownictwa wodnego 

	ródło:  badania własne 

15 % respondentów posiadało uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w wi�cej ni� jednej z w/w bran�. Tylko jedna ankieta wskazywała na posiadanie 
przez respondenta uprawnie� w 3 bran�ach.  

Tab. 5  Rodzaj uprawnie� respondentów
94 % Wykonawcze 
42 % Projektowe 

	ródło:  badania własne 
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Tylko 14,3% in�ynierów posiadaj�cych uprawnienia projektowe nie posiadało uprawnie�
wykonawczych.  

Tab. 6  Sta� respondentów w budownictwie po uzyskaniu uprawnie�
50 % ponad 15 lat 
27 % mi�dzy 5 a 15 lat 
23 % krótszy ni� 5 lat 

	ródło:  badania własne 

3. WYNIKI BADA� OPINII NT. PRZYCZYN POWSTAWANIA 
OPÓ�NIE� W REALIZACJI KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH 
Zasadnicza cz��� ankiety dotyczyła przyczyn powstawania opó�nie�. W pierwszym 

pytaniu respondent był proszony o wskazanie, które z wymienionych w ankiecie czynników 
wpływa na powstawanie opó�nie�. Otrzymane wyniki zostały zestawione w Tabeli 7.  

Tab. 7 Przyczyny powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych
92 % du�o bł�dów w dokumentacji technicznej 
76 % zła współpraca pomi�dzy inwestorem (zamawiaj�cym), a generalnym 

wykonawc�
62 % niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne 
38 % zbyt du�a ilo�� podwykonawców 
32 % opó�nienia w dostawach materiałów 
8 % zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii 
5 % du�a warto�� kontraktu 
1 % rozległo�� placu budowy 

	ródło:  badania własne 

To – pierwsze – pytanie było pytaniem otwartym tzn. mo�na było dopisa� dowolne swoje 
czynniki, które zdaniem respondenta wpływaj� na powstawanie opó�nie� w realizacji 
kontraktów budowlanych. Ze wzgl�du na fakt, i� poni�szych odpowiedzi nie proponowano 
ankiet�, a mimo wszystko powtarzaj� si� – wpisywane przez respondentów – zebrano je w 
odr�bnej Tabeli 8. 

Tab. 8 Przyczyny powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych (dopisywane przez 
respondentów)

17 % Kryterium najni�szej ceny w przetargach realizowanych w oparciu o Prawo 
Zamówie� Publicznych 

16 % Przedłu�aj�ce si� procedury urz�dowe 
11 % Celowe opó�nianie płatno�ci 
6 % Niewła�ciwe przepisy prawa budowlanego 
6 % Uzgadnianie w Zakładzie Uzgodnie� Dokumentacji na mapach do celów 

projektowych lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego 
6 % Zbyt krótkie terminy realizacji narzucane przez zamawiaj�cych 
4 % Zmiany personalne w trakcie trwania inwestycji 
3 % Uzgadnianie projektów u dostawców mediów, nadu�ywanie 

monopolistycznej pozycji dostawców mediów 
2 % Nieznajomo�� zagranicznego wykonawcy polskiego prawa 
2 % Negocjacje z prywatnymi wła�cicielami terenu, wysokie oczekiwania 

finansowe w zakresie odszkodowa�
	ródło:  badania własne 

W dziesi�ciu wypełnionych ankietach znalazły si� jeszcze inne opisane przez 
respondentów przyczyny opó�nie�, ale ka�da z opisanych przyczyn nie wyst�piła w innej 
ankiecie.  
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W pytaniu Nr 2 ankiety respondenci proszeni byli o zaznaczenie jak du�y jest wpływ 
danego czynnika na powstawanie opó�nie� w realizacji kontraktów. Do wyboru były 4 
mo�liwe odpowiedzi: 
– pomijalnie mały 
– znacz�cy 
– du�y 
– bardzo du�y 

Tabela 9 zawiera ranking czynników wpływaj�cych na powstawanie pó�nie�, które 
respondenci ocenili jako najbardziej znacz�ce.  

Tab. 9 Czynniki, których wpływ na powstawanie opó�nie� jest najwi�kszy
58 % zła współpraca pomi�dzy inwestorem (zamawiaj�cym), a generalnym 

wykonawc�  
53 % du�o bł�dów w dokumentacji technicznej 
14 % opó�nienia w dostawach materiałów  
12 % kryterium najni�szej ceny  
10 % niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne 
9 % zbyt du�a ilo�� podwykonawców zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie 

stosowanych szeroko technologii 
6 % celowe opó�nienia w płatno�ciach  
4 % zbyt krótkie terminy realizacji 

	ródło:  badania własne 

Pozostałe czynniki otrzymały 3 lub mniej twierdz�cych odpowiedzi. 
Tabela 10 zawiera ranking czynników wpływaj�cych na powstawanie pó�nie�, które wg 

respondentów nie wpływaj� na opó�nienia tak bardzo jak czynniki wyszczególnione w Tab. 
9, ale ich wpływ jest wci�� du�y.  

Tab. 10 Czynniki o du�ym wpływie na powstawanie opó�nie�
34 % du�o bł�dów w dokumentacji technicznej 
29 % zbyt du�a ilo�� podwykonawców  
25 % niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne 
24 % opó�nienia w dostawach materiałów 
20 % zła współpraca pomi�dzy inwestorem (zamawiaj�cym), a generalnym 

wykonawc�
10 % przedłu�aj�ce si� procedury urz�dowe 
9 % zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii  
8 % kryterium najni�szej ceny 
7 % du�a warto�� kontraktu 
5 % nieprawidłowe prawo budowlane 
5 % celowe opó�nienia w płatno�ciach 

	ródło:  badania własne 

Pozostałe czynniki otrzymały 3 lub mniej twierdz�cych odpowiedzi.  
Tabela 11 zawiera ranking czynników, których wpływ na opó�nienia respondenci 

zaznaczyli jako „zauwa�alny” (na formularzu ankiety pole z takim zaznaczeniem 
umieszczone było pomi�dzy wpływem „pomijalnie małym” a „du�ym”). 
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Tab. 11 Czynniki o zauwa�alnym wpływie na powstawanie opó�nie�
48 % niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne  
41 % zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii  
31 % zbyt du�a ilo�� podwykonawców 
27 % rozległo�� placu budowy  
24 % opó�nienia w dostawach materiałów  
17 % du�a warto�� kontraktu  
14 % zła współpraca pomi�dzy inwestorem (zamawiaj�cym), a generalnym 

wykonawc�
9 % du�o bł�dów w dokumentacji technicznej  
7 % du�a warto�� kontraktu 

	ródło:  badania własne 

Pozostałe czynniki zostały zakwalifikowane do grupy o „zauwa�alnym’ wpływie 
na opó�nienia przez 3 % lub mniej wypełniaj�cych ankiety. 

W Tabeli 12 zamieszczono ranking czynników, których wpływ na opó�nienia respondenci 
ocenili jako pomijalnie mały 

Tab. 12 Czynniki o pomijalnie małym wpływie na powstawanie opó�nie�
43 % du�a warto�� kontraktu  
39 % Rozległo�� placu budowy  
19 % zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii  
15 % zbyt du�a ilo�� podwykonawców  
14 % opó�nienia w dostawach materiałów  
13 % niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne przedłu�aj�ce si� procedury 

urz�dowe 
1 % zła współpraca pomi�dzy inwestorem (zamawiaj�cym), a generalnym 

wykonawc�
	ródło:  badania własne 


adna z badanych osób nie wyraziła opinii, i� „du�o bł�dów w dokumentacji technicznej” 
ma pomijalnie mały wpływ na opó�nienia w realizacji kontraktu budowlanego. 

Wyniki uszeregowania siły wpływu danego czynnika na powstawanie zostały 
zobrazowane na Rysunkach od 1. do 8. 

Rys. 1 Wpływ niesprzyjaj�cych warunków atmosferycznych

	ródło: badania własne 

Rys. 2 Wpływ du�ej warto�ci kontraktu

	ródło: badania własne 
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Rys. 3 Wpływ rozległo�ci placu budowy

	ródło: badania własne 

Rys. 4 Wpływ zbyt du�ej ilo�ci podwykonawców

	ródło: badania własne 

Rys. 5 Wpływ złej współpracy pomi�dzy inwestorem a wykonawc�

	ródło: badania własne 

Rys. 6 Wpływ zastosowania bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii

	ródło: badania własne 
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Rys. 7 Wpływ du�ej ilo�ci bł�dów w dokumentacji technicznej

	ródło: badania własne 

Rys. 8 Wpływ opó�nie� w dostawach materiałów

	ródło: badania własne 

4. WNIOSKI 
Otrzymane wykresy – przedstawione na Rysunkach od 1 do 8 mo�na podzieli� na trzy 

grupy.  
Pierwsza – wykresy wskazuj�ce wyra�ny trend (Rys. 2, Rys. 3, Rys. 5, Rys. 7), 

zdecydowan� opini� ankietowanych. Na ich podstawie mo�na wnioskowa�, i� in�ynierowie – 
respondenci ankiety uwa�aj� w wi�kszo�ci, �e ani du�a warto�� kontraktu, ani rozległo��
placu budowy nie maj� istotnego, znacz�cego wpływu na powstawanie opó�nie� w realizacji 
budowy. W ich opinii bardzo du�y, istotny wpływ ma zła współpraca wykonawcy i inwestora 
oraz du�a ilo�� bł�dów w dokumentacji technicznej. 

Drug� grup� – Rys. 4 i Rys. 8 – s� wykresy, gdzie wszyscy respondenci, którzy 
odpowiedzieli na to pytanie, stwierdzili, �e zarówno du�a liczba podwykonawców jak i 
opó�nienia w dostawach materiałów wpływaj� na opó�nienia w realizacji budowy. Raczej 
powstrzymywali si� oni od skrajnych ocen (wpływ „bardzo du�y”, „pomijalnie mały”). 
Wi�kszo�� zaznaczyła „zauwa�alny” lub „du�y” i nie ma zdecydowanie przewa�aj�cej, jednej 
odpowiedzi.  

Trzecia grupa, to wykresy z Rys. 1 oraz Rys. 6. Najwi�cej respondentów okre�liło jako 
„zauwa�alny” (nie „pomijalnie mały”, ale i nie „du�y”) wpływ niesprzyjaj�cych warunków 
atmosferycznych oraz zastosowania nowych, nieznanych szeroko technologii na powstawanie 
opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych. 

Zestawione w Tab. 7 wyniki odpowiedzi na pierwsze pytanie z ankiety, maj�ce wskaza�
przyczyny powstawania opó�nie� (bez podania siły wpływu) wskazuj� na trzy główne 
przyczyny: bł�dy w dokumentacji technicznej (92%), zła współpraca mi�dzy inwestorem a 
wykonawc� (76%), niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne (62%). Istotne dla dalszych analiz 

�

��

��

��

��

��

��

���	
��	������ �������� ���� �����������

�

��

��

��

���	
��	��
����

�������� ���� �����������



��������			
��

mog� okaza� si� tak�e dwie kolejne odpowiedzi: zbyt du�a ilo�� podwykonawców (38%) 
oraz opó�nienia w dostawach materiałów (32%). Pozostałe, proponowane w ankiecie 
przyczyny opó�nie� wskazało mniej ni� 10% respondentów.  

Przypisuj�c rangom warto�ci od 1 do 4 (wpływ „pomijalnie mały” – warto�� 1; wpływ 
„bardzo du�y” – warto�� 4) mo�na stworzy� wska�nik „siły oddziaływania” So jako sum�
iloczynów ilo�ci głosów oddanych na dan� rang� i warto�ci rangi. 

Tab. 13 Obliczenie siły oddziaływania czynników
CZYNNIK / RANGA (jak du�y wpływ) mały zauwa-

�alny 
du�y bardzo 

du�y 
So

du�o bł�dów w dokumentacji technicznej 0 9 34 53 332 
zła współpraca pomi�dzy inwestorem 
(zamawiaj�cym), a generalnym wykonawc�

1 14 20 58 321 

niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne 13 48 25 10 224 
zbyt du�a ilo�� podwykonawców 15 31 29 9 200 
opó�nienia w dostawach materiałów 14 24 24 14 190 

	ródło: opracowanie własne 

Takie obliczenia wska�nika „siły oddziaływania” So pokazuj�, i� mimo znacz�cych ró�nic 
(w liczbie oddanych głosów) pomi�dzy czynnikami „du�o bł�dów w dokumentacji 
technicznej” a „zła współpraca mi�dzy inwestorem a wykonawc�”, to po skorygowaniu tej 
ró�nicy o znaczenie jakie ma dany czynnik dla powstawania opó�nie� w realizacji 
kontraktów, mamy dwa prawie równowa�ne czynniki. Drug� grup� czynników, o mniejszej 
ju� sile oddziaływania (ale podobnie jak w pierwszej grupie, wyrównanej; So równe 190, 200, 
224) stanowi� niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne, zbyt du�a ilo�� podwykonawców oraz 
opó�nienia w dostawach materiałów.  

Istotnymi wydaj� si� tak�e te czynniki, które w ankiecie mogli dopisywa� respondenci. 
Trzy z nich, które dopisało najwi�cej respondentów to: kryterium najni�szej ceny w 
przetargach realizowanych w oparciu o Prawo Zamówie� Publicznych (17%), przedłu�aj�ce 
si� procedury urz�dowe (16%), celowe opó�nianie płatno�ci (11%). Pierwsze dwa 
zakwalifikowa� by mo�na do prawno-administracyjnego otoczenia procesu inwestycyjnego i 
w zwi�zku z tym wychodz� poza zakres zainteresowa� autorów niniejszego artykułu, a 
zwi�zanych z opó�nieniami w realizacji kontraktów budowlanych. Trzeci czynnik z tej grupy 
– celowe opó�nianie płatno�ci (domy�lnie: nieuzasadnione umow� i post�pem prac na 
budowie) jest przejawem złej współpracy inwestora i wykonawcy. Analiza otrzymanych 
ankiet potwierdza, �e wszyscy ankietowani, którzy wpisali jako swój czynnik (poza 
proponowanymi ankiet�) „celowe opó�nianie płatno�ci” zaznaczyli tak�e, i� przyczyn�
powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych jest „zła współpraca inwestora i 
wykonawcy”. 

50 ze 100 przeanalizowanych ankiet wypełnili in�ynierowie, którzy swoje uprawnienia 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie otrzymali ponad 15 
lat temu. Kolejne 27 ankiet otrzymano od in�ynierów z do�wiadczeniem zawodowym od 5 
do 15 lat po uzyskaniu uprawnie�. Respondenci reprezentowali ró�ne zawody, bran�e. 
Ich do�wiadczenia pochodziły z budów ró�nego rodzaju obiektów, w ró�ny sposób 
finansowanych. Lata do�wiadcze�, ró�norodno�� budowanych obiektów i instalacji ró�nych 
bran� daj� podstaw� do zaufania opiniom in�ynierów zawartych w ankietach z zastrze�eniem 
ich intuicyjnego charakteru. 

PODSUMOWANIE 
Wynikaj�cymi z analizy otrzymanych ankiet, istotnymi dla poszukiwania mo�liwo�ci 

prognozowania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych s� czynniki, na które 
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respondenci zwracali najcz��ciej uwag�, lub którym przypisywali najwi�kszy wpływ na 
powstawanie opó�nie�. W celu łatwiejszej oceny czynników stworzono – zdefiniowany 
wy�ej – wska�nik „siły oddziaływania”. Za najwa�niejsze, najbardziej wpływaj�ce na 
mo�liwo�� powstawania opó�nie� w realizacji kontraktów budowlanych (zdaniem 
ankietowanych) uznano pi�� czynników wyszczególnionych w Tabeli 13 tj.: 
– du�� liczb� bł�dów w dokumentacji technicznej 
– zł� współprac� pomi�dzy inwestorem (zamawiaj�cym), a generalnym wykonawc�,  
– niesprzyjaj�ce warunki atmosferyczne,  
– zbyt du�� ilo�� podwykonawców,  
– opó�nienia w dostawach materiałów. 

Wyniki analiz badania ankietowego okre�lone zostały jako wst�pne ze wzgl�du na fakt, 
i� badana próba nie osi�gn�ła jeszcze 3 % populacji (członków Mazowieckiej Okr�gowej 
Izby In�ynierów Budownictwa) 
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THE REASONS OF DELAYS IN BUILDING 
CONTRACTS EXECUTION – THE 

PRELIMINARY ANALYSIS OF THE SURVEY 

Abstract 
Paper discussed the preliminary results of the survey (in a form of a questionnaire) made on 

engineers engaged in building construction. Designers, construction managers, supervisors are 
obliged to be members of chambers of engineers in Poland. Members of Mazovian chamber of 
engineers were asked about the reasons of delays in building contracts execution. The rank of factors 
influencing delays was important issue too. In order to achieve sufficient level of reliability of answers 
the duration, the kind of experience of engineers were analyzed. The aim of the researches is to assign 
the set of input data to artificial neural networks projecting delays in building contracts execution.
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