
Wykonywanie analiz terminowych 
z uwzględnieniem zdarzeń oraz 
opóźnień równoległych

Problematyka związana z opóźnieniami i zakłóceniami, które stosunkowo często pojawiają się w trakcie 
realizacji projektów budowlanych, niejednokrotnie staje się powodem sporów pomiędzy uczestnikami 
procesu budowlanego. Taki stan rzeczy wynikać może z wielu czynników, do których z pewnością zaliczyć 

należy rozbieżność stanowisk stron co do rzeczywistych przyczyn powstałych opóźnień i odpowiedzialności 
za ich wystąpienie – niezawinione opóźnienie spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy 
lub opóźnienie zawinione tzw. zwłoka Wykonawcy wynikająca przykładowo z braku odpowiedniej mobilizacji. 
Oczywiście trudno zgodzić się z tezą, że brak dotrzymania terminów umownych podczas realizacji inwestycji, 
zawsze wynika tylko i wyłącznie z przyczyn zależnych od jednej strony kontraktu lub z przyczyn całkowicie 
od stron niezależnych.

W praktyce oczywiście najczęściej mamy 
do czynienia z sytuacjami, w których 
to obie strony kontraktu w pewnym 
stopniu przyczyniają się do powstałego 
opóźnienia. Pomimo oczywistej współ-
odpowiedzialności obu stron umowy 
za powstałe opóźnienie polemika Zama-
wiających lub Inżynierów stanowiących 
personel Zamawiającego, prowadzona 
jest zazwyczaj z Wykonawcami zupeł-
nie w oderwaniu od oceny skutków tzw. 
opóźnień równoległych w postaci cho-
ciażby własnych analiz terminowych. Ar-
gumentacja mająca ostatecznie stanowić 
podstawę dla odrzucenia terminowych 
roszczeń Wykonawcy lub w sposób zna-
czący ograniczająca wymiar wniosko-
wanego przedłużenia, sprowadzana jest 
w takim przypadku wyłącznie do próby 
wykazania współodpowiedzialności Wy-
konawcy za powstałe opóźnienie poprzez 
stawianie określonych tez i twierdzeń do-
tyczących przebiegu stanu faktycznego 
i poszczególnych zdarzeń zaburzających 

planową realizację robót budowlanych, 
bez przeprowadzania własnej, szczegó-
łowej analizy terminowej w tym zakresie 
tj. udowodnienia wpływu tych tez na za-
łożenia zatwierdzonego Harmonogramu 
Robót oraz analiz przedstawianych przez 
Wykonawców. Nic więc dziwnego, że takie 
praktyki Zamawiających, prowadzić będą 
wyłącznie do sporów sądowych, które 
kończyć się będą zasądzaniem na rzecz 
Wykonawców zwrotu bezpodstawnie na-
liczonych i potrąconych kar umownych 
za powstałe opóźnienie.

Co do zasady ciężar udowodnienia danego 
faktu (np. współodpowiedzialności 
Wykonawcy za powstałe opóźnienie), 
zmierzającego do wykazania określonego 
uprawnienia, zawsze będzie spoczywał 
na tej stronie umowy, która wywodzi 
określone skutki umowne, czy 
prawne z tego faktu. Jest już raczej 
standardem, że od Wykonawcy, który 
w celu wykazania swojego uprawnienia 

do przedłużenia terminu końcowego 
(Czasu na Ukończenie w umowach 
realizowanych według wzorców FIDIC) 
i/lub zmiany terminów pośrednich 
tzw. kamieni milowych, wymaga się 
przeprowadzenia szczegółowej analizy 
terminowej/analizy opóźnień wpływu 
poszczególnych zdarzeń zaburzających 
planowaną realizację robót budowlanych 
na założenia – w tym ścieżkę krytyczną – 
zatwierdzonego Harmonogramu Robót.

Sami Zamawiający, którzy raczej dążą 
do ograniczania uprawnienia Wykonawcy 
w tym zakresie, rzadko odwołują 
się natomiast do własnych analiz 
opóźnień w celu udowodnienia wpływu 
podnoszonych przez nich argumentów 
na zasadność i wymiar żądania 
Wykonawcy. Oczywiście sporządzenie 
takiej analizy wymaga szczególnej wiedzy 
eksperckiej. Przykładowo sama znajomość 
podstawowych zasad planowania 
oraz harmonogramowania robót, jak 
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również narzędzi informatycznych 
wspomagających te procesy mogą okazać 
się pomocne, aczkolwiek z pewnością 
niewystarczające, aby móc w sposób 
rzetelny przeprowadzić lub chociażby 
zweryfikować wykonaną analizę 
opóźnień, która obejmuje przykładowo 
kilkadziesiąt zdarzeń zakłócających. 
Jeszcze trudniejszym zadaniem jest 
prawidłowa i obiektywna ocena wpływu 
występowania zdarzeń i opóźnień 
równoległych, wywołujących jednak 
coraz większe zainteresowanie Sądów 
Arbitrażowych lub powszechnych 
w Polsce, którym przyszło rozstrzygać 
spory powstałe na gruncie umów o roboty 
budowlane.

W celu przybliżenia tematyki związanej 
z wykonywaniem analiz terminowych 
z uwzględnianiem zarówno zdarzeń, jak 
i opóźnień równoległych należy w pierwszej 
kolejności wrócić do poszczególnych 
technik ich wykonywania oraz 
podstawowych założeń. Wśród metod 
analiz terminowych wyróżnia się techniki 
prospektywne („patrz w przód”) oraz 
techniki retrospektywne („patrz w tył”), 
co stanowi zasadniczą różnicę w podejściu 
do wykonywania analiz terminowych 
w określonych okolicznościach stanu 
faktycznego. W dokumencie pn. “Delay and 
Disruption Protocol”1, metody „Impacted 
As-Planned” i „Time Impact Analysis”, 
zalicza się do technik prospektywnych, 
natomiast metody „Collapsed As-Built” 
i „As-Planned Vs As-Built” do technik 
retrospektywnych. Istotnym aspektem 
przy wyborze odpowiedniej metody 
analizy terminowej jest przede wszystkim 
zakres materiałów bazowych, dostępny 
na potrzeby jej sporządzenia. Zgodnie 
z Delay and Disruption Protocol, aby 

1  Society of Construction Law (UK) Delay and 
Disruption Protocol 2nd Edition: February 2017, 
www.scl.org.uk

przeprowadzić analizę terminową 
określoną techniką należy dysponować 
następującymi dokumentami:

„Impacted as Planned” – wymagany 
jest bazowy harmonogram 
z logicznymi powiązaniami, harmonogram 
powykonawczy nie jest wymagany;

• „Time Impact Analysis” – wymagany 
jest bazowy oraz zaktualizowany 
harmonogram z logicznymi 
powiązaniami, harmonogram 
powykonawczy nie jest wymagany;

• „The Collapsed As-Built” – wymagany 
jest harmonogram powykonawczy 
z logicznymi powiązaniami, 
bazowy harmonogram z logicznymi 
powiązaniami nie jest wymagany;

• “As-Planned Vs As-Built” – wymagany 
jest bazowy harmonogram, nie 
wymaga bazowego harmonogramu 
z powiązaniami, harmonogram 
powykonawczy jest wymagany (bez 
powiązań).

• Każda metoda ma swoje plusy i minusy, 
natomiast to co stanowi ich wspólny 
mianownik to przede wszystkim 
konieczność przeprowadzenia 

szczegółowej analizy tzw. „Zdarzeń”, 
czyli okoliczności zaburzających 
zaplanowaną realizację robót 
budowlanych, które stanowią 
podstawowy element każdej 
analizy terminowej. Niezależnie 
bowiem od wybranej metody, 
analiza terminowa sprowadza 
się ostatecznie do oceny wpływu 
poszczególnych Zdarzeń na założenia 
tzw. „Harmonogramu Bazowego” lub 
rzeczywisty przebieg realizacji robót, 
który można przedstawić w postaci 
tzw. „Harmonogramu Bazowego 
Powykonawczego” – w zależności 
od wybranej metody.

W przypadku metod prospektywnych, 
podczas przeprowadzania analizy wpływu 
zdefiniowanych Zdarzeń na poszczególne 
zadania z Harmonogramu Bazowego, 
można zidentyfikować różne sytuacje, 
w tym również takie które przedstawione 
zostały na rysunku nr 1. Wyobraźmy 
sobie modelowy Harmonogram 
Bazowy, składający się z trzech Zadań 
nr 1, 2 i 3, które są ze sobą powiązane 
w relacji ZR (zakończenie-rozpoczęcie) 
i leżą na ścieżce krytycznej projektu. 
Zadania te w trakcie realizacji projektu 
zaburzone zostały przez okoliczności 
zdefiniowane jako Zdarzenia nr 1, 2, 3, 4, 

ZDARZENIE NR 1 - ZDARZENIE NADRZĘDNE

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3
ZDARZENIE NR 2

ZDARZENIE NR 3

ZDARZENIE NR 4

ZDARZENIE NR 5 ZDARZENIE NR 6

ZDARZENIE NR 7

SCENARIUSZ I

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

SCENARIUSZ II SCENARIUSZ III

Rys. nr 1 – przykładowe scenariusze występowania Zdarzeń zaburzających planowaną realizację robót 

budowlanych na tle zaplanowanych zadań w Harmonogramie Bazowym. 
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5, 6 i 7. Dla potrzeb niniejszego artykułu 
nie ma znaczenia jakiego typu projektu 
dotyczy omawiany przypadek, w tym 
z jakim typem zdarzeń zakłócających 
mamy do czynienia (kolizje podziemne, 
niesprzyjające warunki pogodowe, błędy 
projektowe, itp.).

Poniżej omówione zostały poszczególne 
scenariusze nr I, II i III występowania 
Zdarzeń zaburzających realizację 
robót i ich skutków z uwzględnieniem 
aspektu równoległego występowania 
poszczególnych Zdarzeń lub ich 
częściowego nakładania się na siebie 
oraz wpływu takich sytuacji na przebieg 
analizy terminowej.

SCENARIUSZ NR I

Rysunek nr 2 przedstawia sytuację, 
w której Zdarzenia nr 1, 2 i 3 zaburzyły 
realizację Zadania nr 1, przy czym 
czas trwania Zdarzeń nr 2 i 3 mieścił 
się w czasie trwania Zdarzenia nr 1, 
a dodatkowo czas trwania Zdarzenia nr 3 
pokrywał się częściowo z czasem trwania 
Zdarzenia nr 2. W takim przypadku 
mamy do czynienia z tzw. Zdarzeniami 
równoległymi, występującymi w grupie 
określonych Zdarzeń, wśród których 
można wyodrębnić tzw. Zdarzenie 
nadrzędne. W omawianym przypadku 
Zdarzeniem nadrzędnym będzie 
oczywiście Zdarzenie nr 1. Wpływ Zdarzeń 
nr 2 i 3 pozostaje zatem bez znaczenia dla 
wydłużenia Zadania nr 1 i tym samym 
analizy terminowej. Zdarzenia nr 2 i 3 
można zdefiniować jako tzw. Zdarzenia 
podrzędne. Zidentyfikowanie Zdarzenia 
nadrzędnego, które co do zasady 
charakteryzuje się najdłuższym wpływem 
efektywnym Zdarzenia (pod pojęciem 
czego rozumieć należy czas trwania 
Zdarzenia, podczas którego faktycznie 
zaburza ono określone zadania), stanowi 
bardzo istotny element każdej analizy 
terminowej. W przypadku ewentualnego 
sporu stron co do zasadności i wpływu 
Zdarzeń nr 2 i 3 na Harmonogram 
Robót, można w ten sposób wykazać, 
iż ewentualna dyskusja w tym zakresie 
pozostaje bez wpływu zarówno na samo 
Zadanie nr 1, jak i na wydłużenie terminu 
zakończenia całego projektu. Dzieje 
się tak ponieważ Zdarzenie nadrzędne 

niejako”kumuluje” skutki występowania 
Zdarzeń podrzędnych.

SCENARIUSZ NR II

Rysunek nr 3 przedstawia sytuację, 
w której Zdarzenia nr 4 i 5 zaburzyły 
realizację Zadania nr 2, przy czym 
czasy trwania Zdarzeń nr 4 i 5 nie 
nakładają się na siebie. W tej grupie 
Zdarzeń nie mamy zatem do czynienia 
z tzw. Zdarzeniami równoległymi. Nie 
ma również konieczności wyodrębniania 
Zdarzeń nadrzędnych i podrzędnych, 
a pomiędzy Zdarzeniami nr 4 i 5 można 
wręcz postawić znak równości. Czasy 

ich trwania są bowiem dokładnie takie 
same i w taki sam sposób wpływają 
na wydłużenie czasu trwania Zadania nr 
2 i tym samym na termin zakończenia 
całego projektu.

SCENARIUSZ NR III

Rysunek nr 4 przedstawia sytuację, w której 
Zdarzenia nr 6 i 7 zaburzyły realizację 
Zadania nr 3, przy czym czasy trwania 
Zdarzeń nr 6 i 7 częściowo nakładają się 
na siebie. W takim przypadku również 
mamy do czynienia z tzw. Zdarzeniami 
równoległymi, występującymi w grupie 
określonych Zdarzeń, wśród których 

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - REALIZACJA

ZADANIE NR 1 ZDARZENIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3

ZDARZENIE NR 1 - ZDARZENIE NADRZĘDNE

ZDARZENIE NR 2

ZDARZENIE NR 3

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

SCENARIUSZ I

WPŁYW  Z.1, Z.2 I Z.3
NA POSTĘP

WPŁYW  Z.1, Z.2 I Z.3
NA TERMIN PROJEKTU

Rys. nr 2 – skutki wystąpienia Zdarzeń nr 1, 2 i 3 na postęp robót oraz termin zakończenia projektu. 

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3ZADANIE NR 4

ZADANIE NR 5

ZADANIE NR 4 ZADANIE NR 5

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - REALIZACJA

SCENARIUSZ II

WPŁYW  Z.4 I Z.5
NA POSTĘP

WPŁYW  Z.4 I Z.5
NA TERMIN PROJEKTU

Rys. nr 3 – skutki wystąpienia Zdarzeń nr 4 i 5 na postęp robót oraz termin zakończenia projektu. 

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3 ZDARZENIE NR 6

ZDARZENIE NR 6

ZDARZENIE NR 6

Z.7

SCENARIUSZ III

ROZPOCZĘCIE 
PROJEKTU

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - PLAN

ZAKOŃCZENIE 
PROJEKTU - REALIZACJA

WPŁYW  Z.6 I Z.7
NA POSTĘP

WPŁYW  Z.6 I Z.7
NA TERMIN PROJEKTU

Rys. nr 4 – skutki wystąpienia Zdarzeń nr 6 i 7 na postęp robót oraz termin zakończenia projektu. 
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można wyodrębnić tzw. Zdarzenie 
nadrzędne. W omawianym przypadku 
Zdarzeniem nadrzędnym będzie 
oczywiście Zdarzenie nr 6, przy czym 
w odróżnieniu do Scenariusza nr 1 tym 
razem wyłącznie część Zdarzenia nr 
7 – pokrywająca się z czasem trwania 
Zdarzenia nr 6, pozostaje bez znaczenia 
dla wydłużenia Zadania nr 3 i tym samym 
analizy terminowej. Na wydłużenie 
czasu trwania Zadania nr 3 i tym samym 
na termin zakończenia całego projektu 
wpływają zatem – Zdarzenie nr 6 oraz – 
Zdarzenie nr 7, w części nie pokrywającej 
się z czasem trwania Zdarzenia nr 6.

Kolejnym istotnym aspektem w analizach 
terminowych są opóźnienia równoległe, 
które można zdefiniować jako okres 
wydłużenia terminu zakończenia 
projektu, za który odpowiedzialność 
ponoszą obie strony umowy. 
W praktyce ma to zatem istotne 
znaczenie szczególnie dla uprawnień 
stron – Wykonawcy do wydłużenia 
terminu zakończenia projektu oraz 
zwrotu dodatkowych kosztów ogólnych 
poniesionych w związku z wydłużeniem 
czasu realizacji robót budowlanych 
– Zamawiającego do ewentualnego 
naliczenia kar umownych za nienależyte 

wykonanie umowy. Identyfikacja 
opóźnień równoległych w analizie 
opóźnień jest w dużym stopniu ułatwiona 
po zakończeniu realizacji projektu, kiedy 
to znany jest już dokładnie lub możliwy 
do odtworzenia rzeczywisty przebieg 
realizacji wszystkich robót.

Pierwszym etapem identyfikacji 
opóźnień równoległych jest w takim 
przypadku zidentyfikowanie sytuacji 
w których analizowane Zdarzenie/
Zdarzenia zakłócające określone 
Zadanie z Harmonogramu Bazowego”nie 
pokrywają” rzeczywistego wydłużenia 
tego Zadania. W takiej sytuacji całkowite 
wydłużenie czasu trwania Zadania 
w stosunku do czasu zaplanowanego 
w Harmonogramie Bazowym, nie może 
zostać usprawiedliwione wyłącznie 
okolicznościami niezależnymi 
od Wykonawcy. Okres wydłużenia 
Zadania niepokryty Zdarzeniami, 
powinien w takim przypadku zostać 
zakwalifikowany jako „opóźnienie 
Wykonawcy”, co nie musi z góry 
oznaczać wpływu takiego opóźnienia 
na wydłużenie terminu zakończenia 
całego projektu. Dzieje się tak bowiem 
wyłącznie w przypadku, gdy analizowane 
Zadanie leży na ścieżce krytycznej 

i jest tzw. Zadaniem krytycznym. Każde 
bowiem wydłużenie czasu trwania 
Zadania krytycznego oznacza wydłużenie 
całego projektu.

W międzynarodowej praktyce 
arbitrażowej stosowana jest zazwyczaj 
zasada, że występowanie opóźnień 
równoległych uprawnia Wykonawcę 
do przedłużenia terminu końcowego 
(Czasu na Ukończenie), bez zachowania 
uprawnienia do zwrotu dodatkowych 
kosztów ogólnych poniesionych 
w związku z wydłużeniem czasu realizacji 
robót budowlanych. Takie podejście 
do rozstrzygania sporów, u podstaw 
których leżą opóźnienia w realizacji robót, 
wydaje się szczególnie sprawiedliwe dla 
obu stron umowy i tym samym godne 
naśladowania, a nawet ustandaryzowania.

Michał Lempkowski
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