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Wprowadzenie 

Jednym z kluczowych elementów projektu są jego zasoby ludzkie. To od 
człowieka w znacznej mierze zależy powodzenie realizacji zadań w czasie 
zgodnym z tym przewidzianym w harmonogramie. Ludzie są cały czas podatni 
na wiele niespodziewanych zdarzeń. Przez to zarządzanie zasobami powinno 
rozpocząć się już na etapie planowania, a także być kontynuowane w trakcie 
realizacji projektu.  

Wyróżniamy dwa typy ryzyka związanego z zasobami ludzkimi. Pierw-
sze z nich to ryzyko negatywne, które oznacza, że ludzie pracują wolniej niż 
zakładaliśmy lub też stają się niedostępni dla projektu. Ryzyko pozytywne ma 
miejsce wtedy, gdy ludzie pracują szybciej niż szacowaliśmy lub też pojawiają 
się dodatkowe i niespodziewane wcześniej zasoby do wykorzystania.  

W projekcie problem niepewności dotyczy nie tylko ludzi, ale również 
pozostałych zasobów i zdarzeń mających wpływ na czas trwania zadań. Zadania 
nowe, czyli te realizowane po raz pierwszy, stanowią grupę zadań trudnych do 
estymacji ze względu na brak wiedzy historycznej. Jednocześnie w trakcie  
realizacji projektu pojawiają się nieprzewidziane zdarzenia, które dodatkową 
zwiększają niepewność czasu realizacji. 

Wyróżnia się dwa podejścia budowy harmonogramu [8]. Pierwsze z nich 
− podejście proaktywne − zakłada stworzenie na etapie planowania harmono-
gramu odpornego na nieprzewidziane zdarzenia, mogące się pojawić w trakcie 
realizacji projektu. Podejście reaktywne zakłada aktualizację harmonogramu 
oraz podjęcie akcji naprawczych w trakcie realizacji projektu. W obu tych po-
dejściach, w celu lepszej kontroli niepewności czasów trwania zadań, można 
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zastosować liczby rozmyte do estymacji długości zadań. Jedyną pracą traktującą  
o wykorzystaniu liczb rozmytych do budowy i pracy z harmonogramem roz-
mytym w modelu reaktywnym jest praca Janczury i Kuchty [5]. Koncepcję 
wykorzystania liczb rozmytych w podejściu reaktywnym opisuje również Long  
i Ohsato [4]. Wychodzą oni jednak od konstrukcji harmonogramu determinis-
tycznego, gdzie rozmyte czasy trwania zadań wykorzystują do jego rozszerzenia  
o dodatkowy bufor czasowy. 

W niniejszym opracowaniu prezentujemy rozszerzony model harmono-
gramowania projektu. W poprzedniej pracy [5] przedstawiliśmy model z rozmy-
tymi czasami trwania, w odpowiedzi na problem radzenia sobie z niepewnością 
estymacji długości zadań. Stworzyliśmy również mechanizm naprawy harmo-
nogramu polegający na aktualizowaniu rozmytych czasów trwania w trakcie 
realizacji projektu. 

Teraz proponujemy rozszerzenie modelu o uwzględnienie ryzyka związa-
nego z zasobami. Prezentujemy możliwość wyboru różnych strategii przy-
dzielania zasobów, w zależności od stopnia pesymizmu/optymizmu w ocenie 
czasu trwania poszczególnych zadań, co pozwala na dopasowanie harmono-
gramowania poszczególnych zadań do preferencji kierownika projektu. 

Najpierw przedstawimy podstawowe definicje, a następnie proponowany 
algorytm, który będzie zilustrowany przykładem liczbowym. W kolejnych roz-
działach będziemy się posługiwać terminem zasoby w kontekście zasobów 
ludzkich w projekcie. 

1. Tło zagadnienia 

1.1. Sieć projektu 

Do opisu projektu przyjmijmy następujące oznaczenia: ,,, >=< TAVS  
gdzie V jest skończonym zbiorem węzłów (zdarzeń), VVA ×⊂  jest skoń-
czonym zbiorem krawędzi (zadań), a T jest zbiorem estymowanych czasów 
trwania. W niniejszej pracy zakładamy, że sieć projektu jest reprezentowana 
przez model AOA (Activity On Arc) rys. 1. Zadania są reprezentowane przez 
uporządkowaną parę węzłów (i, j) ϵ A. Zakładamy, że zadania są realizowane 
tak szybko jak to możliwe oraz że zachodzą między nimi relacje poprzedzania 
(koniec-początek). Ponadto rozpatrujemy zadania o ustalonej liczbie pracy (np.  
o ustalonej liczbie roboczodni, jaka musi być wykonana – długość takiego za-
dania będzie się zmieniać w zależności od liczby przydzielonych zasobów). 
Elementy zbioru T definiujemy jako tij − czas trwania zadania (i, j). 
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Rys. 1. Przykład sieci projektu 
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Przedziały są dobrane na podstawie wywiadu z ekspertem i uwzględniają 
niepewność dotyczącą czasu trwania zadania.  

Oznaczmy sieć projektu przez >=< TAVS ~,,~ [3], gdzie V i A są zde-
finiowane jak w 1.1, natomiast czasy trwania zadań będą teraz reprezentowane 
przez liczbę rozmytą .~T  

Rysunek 2 przedstawia funkcję przynależności trapezowej liczby roz-
mytej (1). Wzór na tę funkcję jest następujący 
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Funkcja przynależności (2) w rozpatrywanym przypadku definiuje 
stopień możliwość realizacji zadnia (i, j) w czasie t. 

2.2. Rozmyta ścieżka krytyczna 

Ścieżka krytyczna jest najdłuższą sekwencją zadań realizowanych w pro-
jekcie. Wyznacza ona również całkowity czas trwania projektu. W niniejszym 
opracowaniu proponujemy następujący algorytm obliczenia ścieżki krytycznej: 

1) obliczenie rozmytych czasów trwania zadań, 
2) obliczenie deterministycznych oszacowań czasów trwania zadań na 

podstawie wybranej strategii przydziału zasobów oraz dostępności zasobów, 
3) wybranie ścieżki krytycznej jako najdłuższej sekwencji zadań w pro-

jekcie. 
Deterministyczne oszacowanie czasu trwania polega na zastąpieniu licz-

by rozmytej pewną liczbą rzeczywistą. Można to robić w różny sposób, ale 
zawsze zależy to od preferencji decydenta. Szczegóły będą omówione w pod-
rozdziale 3.1. 
  



HARMONOGRAMOWANIE REAKTYWNE A RYZYKO… 257

 
3. Ograniczenia zasobów ludzkich 

Przyjmijmy następujące oznaczenie związane z liczbą zasobów w pro-
jekcie ( Ht ,,1K= , gdzie H oznacza maksymalny horyzont czasu, w którym 
może być realizowany projekt. Przyjmujemy, że podstawową jednostką plano-
wania jest dzień): 
– nppt − liczba zasobów dostępnych w projekcie w dniu t, 
– npdt − liczba zasobów wymaganych w projekcie w dniu t, 
– d

ijnpt  − liczba zasobów wymaganych w dniu d zadania (i, j). 
Zakładamy, że dostępność zasobów może się zmieniać w trakcie reali-

zacji projektu. Dzięki temu możliwe będzie uwzględnienie w modelu zmniej-
szenia czy zwiększenia liczby zasobów w danym dniu (choroba, zatrudnienie 
dodatkowe). Stąd wynika potrzeba monitorowania zapotrzebowania oraz 
dostępności zasobów wielokrotnie po rozpoczęciu projektu. 

W niniejszej pracy zakładamy nierozróżnialność (jeden typ) zasobów. 
Zadania mogą mieć również zmienne zapotrzebowanie na zasoby (dzienne). 
Rozwiązanie to pozwala zarządzać zasobami na poziomie poszczególnych za-
dań. Proponujemy następujący algorytm przydziału zasobów do zadań: 

1) obliczenie rozmytego czasu trwania dla danego zadania (i, j) uwz-
ględniającego niepewność początkową (patrz 2.1), 

2) harmonogramowanie zadań (patrz 3.2), 
3) wybór strategii przydziału zasobów (patrz 3.1), 
4) aktualizacja czasu trwania zadania na podstawie wybranej strategii  

i dostępności zasobów (patrz 3.3), 
5) dobór odpowiedniej ilości zasobów do każdego dnia czasu trwania  

zadania. 

3.1. Strategia optymisty/pesymisty 

Zasoby ludzkie są przydzielane w zależności od przyjętej strategii kie-
rownika projektu. Polega ona na wyborze czasu, na jaki powinny być zarezer-
wowane zasoby w danym zadaniu. Wybór strategii może być dokonany osobno 
na poziomie każdego zadania. Możemy też założyć, iż przydział zasobów dla 
wszystkich zadań jest zgodny z jedną strategią. W trakcie realizacji projektu, 
możemy dokonać zmiany strategii poszczególnych zadań według preferencji 
eksperta.  
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Rys. 3. Możliwe wartości deterministycznego czasu trwania zadania (i, j) dla strategii uśrednio-
nej, Kij optymistycznej α

ijKO  oraz pesymistycznej α
ijKP  

 
Punktem wyjścia są rozmyte czasy trwania zadań. W zależności od pre-

ferencji kierownik projektu może wybrać jedną z trzech strategii: bazującą na 
średniej oraz dwie strategie polegające na optymistycznym lub pesymistycznym 
ocenie przez eksperta czasu trwania zadania (rys. 3). Rezerwacja zasobów  
w tych zadaniach odbywa się w następujący sposób: 

1. Strategia Uśredniona – rezerwacja zasobów na okres Kij − jest to 
wartość średnia liczby rozmytej, która może być wyznaczona np. za pomocą 
tzw. indeksu Yagera [2]. 

2. Strategia Optymisty – rezerwacja zasobów na okres α
ijKO , gdzie 

ijijijij ltlKO −+= αα
 

(3)

3. Strategia Pesymisty – rezerwacja zasobów na okres ,α
ijKP  gdzie 

ijijijij uutKP αα −+=  
(4)

Wartości α
ijKO oraz α

ijKP  są obliczone na podstawie funkcji przynależ-

ności [2]. Parametr α przyjmuje wartości od 0 do 1 i służy stopniowaniu po-
dejścia optymistycznego oraz pesymistycznego. 
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3.2. Harmonogramowanie zadań 

Kluczową rolę przy podziale zasobów odgrywają priorytety zadań. Za-
soby są przydzielane do zadań, które nie mają poprzedników nieuwzględnio-
nych jeszcze w harmonogramie, przy czym wśród tych zadań o kolejności de-
cyduje priorytet. Priorytety zadań są tutaj obliczane na podstawie liczby ich 
następników 

Nnasij − liczba następników zadania (i, j) 

Uzasadnieniem takiego wyboru sposobu liczenia priorytetu zadania jest 
fakt, że duża liczba następników potencjalnie oznacza znaczną liczbę prob-
lemów w przyszłości, dlatego zadania o dużej liczbie następników dobrze jest 
zrealizować jak najwcześniej. Niemniej jednak dopuszczalne są również inne 
sposoby wyznaczania priorytetu poszczególnych zadań, również eksperckie. 

Najwyższy priorytet ma to zadanie, które ma najwięcej następników 
wśród wszystkich zadań projektu (porównaj z [6]). Zakładamy, że im niższy 
wskaźnik priorytetu, tym wyższy priorytet zadania. Zatem zadanie o naj-
wyższym priorytecie ma wskaźnik priorytetu równy 1. W sytuacji, gdy dwa 
zadania mają tę samą liczbę następników, decydujące znaczenie będzie miała 
kolejność zadań podana przez eksperta (zadanie zdefiniowane wyżej na liście 
będzie miało wyższy priorytet). Zastosowanie priorytetów rozwiązuje problem 
kolejności przydzielania zasobów w sytuacji, gdy zadania mogłyby być reali-
zowane w tym samym czasie, ale brakuje na to zasobów. Rozwiązanie proble-
mu niewystarczającej liczby dostępnych zasobów jest przedstawione w roz-
dziale 3.3. 

3.3. Rozwiązywanie konfliktu zasobów 

W trakcie realizacji projektu (w dniu t, gdzie Ht ,,1K= ) może się 
zdarzyć, że będzie brakować dostępnych zasobów na realizację zadania w kon-
kretnym dniu 

td
ij nppnpt >  (5)

gdzie dzień t jest d-tym dniem realizacji zadania (i, j), a nppt jest uaktualnioną 
liczbą zasobów dostępnych w projekcie w dniu t. W takiej sytuacji proponuje-
my przeniesienie niewykonanej pracy na dzień kolejny (patrz linia 6, tabela 1). 
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Może się okazać, iż tego następnego dnia będą wolne zasoby, które nadrobią 
opóźnioną pracę. W przeciwnym wypadku, zapotrzebowanie na pracę zostanie 
przekazane na następny dzień. W sytuacji, gdy w trakcie czasu przewidzianego 
na realizację zadania nie zostanie nadrobiona niewykonana praca, zadanie  
zostaje wydłużone (rys. 5 oraz linia 11, tabela 1). 

 

 
 

Rys. 5. Wydłużenie czasu trwania zadania ze względu na brak dostępnych zasobów 
 
Niech begij oznacza czas rozpoczęcia zadania (i, j) oraz załóżmy, że za-

danie (i, j) jest na początku estymowane według strategii uśrednionej − Kij. Al-
gorytm rozwiązania konfliktu zasobów dla zadania (i, j) wygląda jak w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

 
Algorytm przydzielania zasobów dla zadania (i, j) 

1: d = 0 pierwszy dzień zadania (i, j) 

2:  FOR ijijij Kbegbegt += : dla każdego dnia zadania (i, j) 

3:     IF td
ij nppnpt ≤  THEN są dostępne zasoby 

4:     d
ij

tt nptnppnpp −=  zarezerwuj zasoby projektowe  

5:     ELSE brak dostępnych zasobów 

6:          )(11 td
ij

d
ij

d
ij nppnptnptnpt −+= ++   zwiększ zapotrzebowanie na zasoby 

w dniu następnym d +1 
7:           td

ij nppnpt =  w dniu d ustaw tylko zużyte zasoby 

8: 0=tnpp zarezerwuj zasoby projektowe 

9:           IF 1−+= ijij Kbegt THEN jeśli ostatni dzień zadania 

10:              1+= ijij KK  wydłuż zadanie o jeden dzień 

11: d = d + 1 przejdź do kolejnego dnia zadania 
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Zaktualizowany czas trwania zadania (i, j) obliczony na podstawie wy-
branej strategii oraz informacji o dostępnych zasobach oznaczamy przez KRij. 

4. Harmonogramowanie reaktywne 

W tym rozdziale prezentujemy metodę wielokrotnej aktualizacji harmo-
nogramu w trakcie realizacji projektu. Polega ona na monitorowaniu odchyleń 
w projekcie i mierzeniu ich wpływu na całkowity czas trwania projektu. 
Głównym rdzeniem algorytmu harmonogramowania reaktywnego jest aktuali-
zacja czasów trwania zadań na podstawie: 

1) informacje o opóźnieniach i przyśpieszeniach w zadaniach, 
2) ryzyka związanego z zasobami.  
Algorytm aktualizacji polega na generowaniu całego harmonogramu od 

początku projektu na podstawie informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji. 

4.1. Aktualizacja liczb rozmytych 

Rozmyty czas trwania zadania (i, j) w momencie k (k = 1 odpowiada  
fazie planowania, k > 1 fazie realizacji projektu) w trakcie realizacji projektu 
jest zdefiniowany następująco 

),,,(~ k
ij

k
ij

k
ij

k
ij

k
ij ulttT =  (6)

W pracy [1] dla liczby rozmytej [6] zaproponowaliśmy jej aktualizację 
polegającą na rozszerzaniu przedziałów niepewności w sytuacji opóźnienia 
realizacji projektu oraz zwężania przedziałów w sytuacji przyśpieszenia reali-
zacji (rys. 6). 

 
 

 
 

Rys. 6. Rysunek po prawej (lewej) przedstawia rozszerzanie (zwężanie) liczby rozmytej w odpo-
wiedzi na opóźnienie (przyspieszenie) realizacji zadania (i, j) 
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4.2. Reagowanie na zmianę dostępności zasobów (dialog  

z użytkownikiem) 

Następnym krokiem aktualizacji czasu trwania zadań jest weryfikacja 
strategii opisanej w rozdziale 3.1. Na tym etapie, na podstawie informacji  
z częściowej realizacji, kierownik projektu może zmienić strategię na tę bliższą 
obecnej sytuacji. Weźmy np. zadanie (i, j), które było estymowane na początku 
zgodnie ze strategią uśrednioną. Niech w punkcie kontrolnym k = 1 zadanie 
będzie zrealizowane częściowo z opóźnieniem. Algorytm aktualizacji zadania 
(i, j) w punkcie kontrolnym k = 1 przebiega następująco:  

1. Aktualizacja rozmytego czasu trwania zadania (i, j) (patrz 4.1): 
– uwzględnia ona opóźnienie zadania (i, j), 
– jeśli zadanie nadal będzie estymowane zgodnie z tą samą strategią (uśred-

nioną), to jego uaktualniony planowany czas trwania będzie dłuższy niż 
czas planowany na początku. 

2. Aktualizacja strategii dla zadania (i, j): 
– kierownik projektu może stwierdzić, iż zadanie będzie dalej realizowane  

z opóźnieniem (ocenia, iż szanse na to są większe niż na początku). Decy-
duje wtedy na zmianę strategii na pesymistyczną (na danym poziomie α, 
patrz 3.1). Dzięki temu uwzględni on w planowaniu dalszej części projektu 
nie tylko aktualne opóźnienie zadania (i, j), ale również możliwość po-
jawienia się kolejnych opóźnień w tym zadaniu. 

3. Przydział zasobów dla zadania (i, j): 
– zasoby zostają przydzielone do zadania zgodnie z aktualnym zapotrzebo-

waniem zadania (i, j), a także ich dostępnością w projekcie (tabela 1), 
– dzięki temu na bieżąco uwzględniamy zmiany dostępności zasobów. 

Powyższa procedura powtarzana jest dla wszystkich zadań w projekcie  
w kolejności według ich priorytetów (patrz 3.2). Kierownik projektu, wykorzys-
tując algorytm dla wszystkich zadań, dokonuje ich aktualizacji z uwzględnie-
niem opóźnień i przyspieszeń w realizacji, a także zmian dostępności zasobów. 

4.3. Aktualizacja czasu trwania projektu 

Po aktualizacji rozmytych czasów trwania i strategii oraz przydzieleniu 
zasobów otrzymujemy zaktualizowane deterministyczne oszacowanie czasu 
trwania projektu. Czas jest obliczany na podstawie wszystkich aktualnych in-
formacji, również opierając się na strategiach wybranych przy szacowaniu  
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deterministycznych czasów trwania zadań. Dzięki powtarzaniu tej czynności  
wielokrotnie w trakcie realizacji projektu można na bieżąco śledzić postęp prac  
w całym projekcie, kontrolować wszystkie zmiany, a także prognozować ich 
wpływ na przedłużenie całkowitego czasu trwania projektu. 

5. Przykład 

W tym rozdziale przedstawiamy symulację przykładowego projektu.  
W pierwszej części (patrz 5.1) omówiona zostanie estymacja czasów trwania 
zadań, wybór strategii oraz końcowy harmonogram z uwzględnieniem 
dostępności zasobów ludzkich. Druga część (patrz 5.2) to przykładowa symu-
lacja aktualizacji projektu w czasie realizacji wraz z weryfikacją wybranej stra-
tegii. 

5.1. Planowanie 

Sieć projektu odpowiadająca niniejszemu przykładowi znajduje się na ry-
sunku rys. 1. Relacje pomiędzy zadaniami są przedstawione w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Relacje pomiędzy zadaniami w projekcie 

Zadanie (i, j) Poprzednik zadania (i, j) 
(7, 8)     
(8, 9) (7, 8)    
(1, 3)     
(2, 3)     
(3, 4) (1, 3) (2, 3)   
(4, 5) (1, 3) (2, 3) (3, 4)  
(5, 6) (1, 3) (2, 3) (3, 4) (4, 5) 

 
Priorytety zadań obliczone zgodnie z algorytmem opisanym w 3.2 są  

podane w tabeli 3. 
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Tabela 3 

 
Priorytety zadań w projekcie 

Zadanie (i, j) Priorytet
(7, 8) 5 
(8, 9) 7 
(1, 3) 2 
(2, 3) 1 
(3, 4) 3 
(4, 5) 4 
(5, 6) 6 

 
Projekt jest realizowany zgodnie ze strategią uśrednioną przydzielania 

zasobów. Dla przykładu obliczyliśmy również wartość odpowiadającą strategii 
optymistycznej na poziomie α = 1 oraz strategii pesymistycznej na poziomie 
α = 0. 
 

Tabela 4 

 
Zestawienie czasów trwania zadań przed uwzględnieniem zasobów  

w punkcie kontrolnym projektu k = 1 

Zadanie (i, j) 1
ijt  1

ijt  1
ijl  1

iju  1
ijK  1,1

ijKO  0,1
ijKP  

(7, 8) 12 15 2 4 14 12 19 
(8, 9) 10 15 3 5 13 10 20 
(1, 3) 2 4 1 1 3 2 5 
(2, 3) 2 6 1 1 4 2 7 
(3, 4) 3 5 2 2 4 3 7 
(4, 5) 8 11 3 1 9 8 12 
(5, 6) 8 13 2 4 11 8 17 

 
W tabeli 4 zestawiono planowane długości zadań (przed uwzględnieniem 

zasobów). Rozmyte czasy trwania zadań znajdują się w kolumnach 2-5. Kolejne 
kolumny przedstawiają czasy trwania zdań dla trzech strategii: wartość średnią, 
wartość optymistyczną (dla α = 1) oraz wartość pesymistyczną (dla α = 1). Dla 
zadania (4, 5) całkowita długość zadania, w zależności od wybranej strategii, 
może wynosić 8, 9 albo nawet 12 dni. Decyzja, którą wartość wykorzystać do 
rezerwacji zasobów w projekcie, należy do kierownika projektu. 
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Na rys. 7 przedstawiono harmonogram po estymacji w punkcie kon-
trolnym projektu k = 1 zgodnie ze strategią uśrednioną. W 15, 16 i 17 dniu pro-
jektu, brakuje zasobów na realizację równoległą zadań (8, 9) oraz (4, 5). 
Ponieważ zadanie (8, 9) ma niższy priorytet (tabela 3), tym samym będzie ono 
realizowane dłużej. 

 
 

 
 

Rys. 7. Harmonogram projektu w punkcie kontrolnym k = 1 przed aktualizacją dostępności  
zasobów 
 
Po uwzględnieniu dostępności zasobów i priorytetów otrzymujemy har-

monogram (rys. 8), zgodnie z którym zostanie rozpoczęty projekt. Brakujące 
zapotrzebowanie na zasoby dla zadania (8, 9) zostało przesunięte na najbliższy 
możliwy termin w projekcie. Tym samym realizacja tego zadania wydłużyła się 
o dwa dni. 
 
 

 
 

Rys. 8. Harmonogram projektu w punkcie kontrolnym k = 1 po aktualizacji dostępności zasobów 
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Zaktualizowany czas trwania zadania (i, j) obliczony w punkcie kontrol-
nym k projektu na podstawie wybranej strategii oraz informacji o dostępnych 
zasobach definiujemy przez k

ijKR . Zaktualizowane czasy trwania zadań przed-

stawia tabela 5. 
 

Tabela 5 
 

Zaktualizowane o dostępność zasobów czasy trwania zadań 1
ijKR   

w punkcie kontrolnym projektu k = 1 

Zadanie (i, j) 1
ijK  1

ijKR  

(7, 8) 14 14 
(8, 9) 13 15 
(1, 3) 3 3 
(2, 3) 4 4 
(3, 4) 4 4 
(4, 5) 9 9 
(5, 6) 11 11 

 
Zgodnie z przyjętą strategią, realizacja zadania (8, 9) została zaplanowa-

na na 15 dni, a realizacja zadania (4, 5) na 9 dni. Opóźnienie bądź przyś-
pieszenie realizacji zadania (4, 5) będzie wpływało na zmianę czasu realizacji 
zadania (8, 9). Warto zwrócić uwagę, iż strategia optymistyczna dla zadania 
(4, 5) przewiduje 8 dni na realizację (również z uwzględnieniem zasobów). 
Załóżmy, że kierownik projektu ma informację o możliwym przyspieszeniu 
prac w tym zadaniu. W tym momencie mógłby on skorzystać ze strategii opty-
mistycznej i zarezerwować zasoby tylko na 8 dni dla tego zadania. Dla potrzeb 
przykładu pozostaniemy jednak przy strategii uśrednionej dla wszystkich zadań. 

5.2. Realizacja 

W trakcie realizacji projektu (po 16 dniu) w punkcie kontrolnym k = 2 
została dokonana aktualizacja czasów trwania zadań (patrz 4.1) na podstawie 
informacji o planowanym 2

ijpp  i zrealizowanym 2
ijpr  procencie zadań. Za-

łóżmy, że przypuszczenie kierownika projektu z punktu kontrolnego k = 1  
o szybszej realizacji zadania (4, 5) się sprawdziło (tabela 6). 
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Tabela 6 

 
Zestawienie czasów trwania zadań wraz z ich oszacowaną realizacji  

w punkcie kontrolnym projektu k = 2 

Zadanie (i, j) 2
ijpp  2

ijpr  2
ijK  2

ijKR  

(7, 8) 100% 100% 14 14 
(8, 9) 14% 14% 13 14 
(1, 3) 100% 100% 3 3 
(2, 3) 100% 100% 4 4 
(3, 4) 100% 100% 4 4 
(4, 5) 89% 100% 8 8 
(5, 6) 0% 0% 11 11 

 
Dzięki temu zadanie (4, 5) zostało zrealizowane o jeden dzień szybciej 

niż zgodnie z przyjętą strategią (uśrednioną). Zwolniona część zasobów w dniu 
17 może być wykorzystana na realizację zadania (8, 9). Po aktualizacji harmo-
nogramu (rys. 9) zadanie (8, 9) będzie realizowane o jeden dzień krócej niż 
zakładano na początku realizacji projektu. 

 
 

 
 

Rys. 9. Harmonogram projektu  w punkcie kontrolnym  k = 2 po aktualizacji dostępności zasobów 
 
W powyższym przykładzie większość zadań została zrealizowana zgod-

nie z podejściem uśrednionym. W trakcie ich realizacji nie było opóźnień ani 
przyśpieszeń.  

Zadanie (4, 5) zostało wykonane o jeden dzień szybciej. Tym samym 
całkowity czas trwania tego zadania odpowiada bardziej strategii optymistycz-
nej niż uśrednionej w tym przykładzie. Zatem zaproponowane w tej pracy 
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uwzględnienie strategii innej niż uśredniona, jak np. optymistyczna czy pesy-
mistyczna, może przynieść wymierne korzyści przy zarządzaniu zasobami  
w projekcie. 

Podsumowanie 

W pracy zaproponowano metodę harmonogramowania (proaktywnego  
i reaktywnego) projektów, w których czasy zadań nie są znane dokładnie, po-
nadto występują ograniczenia na dostępność zasobów. Czasy realizacji zadań 
modeluje się w postaci liczb rozmytych – zarówno na etapie planowania projek-
tu, jak i w trakcie jego realizacji (dotyczy to oczywiście zadań jeszcze 
niezakończonych). Liczba rozmyta reprezentuje wszystkie możliwe czasy trwa-
nia zadania, wraz z ich stopniami możliwości. Decydent, na podstawie aktualnej 
wiedzy oraz swojego stosunku do ryzyka, musi dokonać wyboru determinis-
tycznego oszacowania, przy czym wybór ten może być przez niego modyfiko-
wany w trakcie realizacji projektu. Przydział zasobów jest dokonywany (i mo-
dyfikowany) na podstawie wyborów dokonywanych przez decydenta oraz  
zapotrzebowania i dostępności zasobów, a także priorytetów zadań. Podczas 
przydziału zasobów planowany czas realizacji zadania może się wydłużyć  
z powodu braku zasobów. W poszczególnych punktach kontrolnych decydent 
otrzymuje aktualne oszacowanie czasu realizacji projektu, uwzględniające aktu-
alnie dostępne informacje oraz preferencje decydenta.   

Dalszym kierunkiem badań może być opracowanie algorytmu automaty-
zacji aktualizacji wybranej strategii. Polegałby on na dopasowywaniu strategii 
wyboru deterministycznego czasu trwania zadania do zebranych dotychczas 
informacji dotyczących jego realizacji. Innymi słowy, mechanizm ten wspo-
magałby decydenta przy wyborze nowej deterministycznej wartości czasu trwa-
nia zadania. 
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REACTIVE SCHEDULING AND RISK IN THE PROJECT 
 

Summary 
 
A project realization is usually dependent on many unexpected events. These risks have  

a significant impact on the project final total duration time. 
This paper describes an algorithm based on a new method of project rescheduling [5].  

To cope with an uncertainty of activity times the fuzzy numbers are used. The method provides  
a reactive scheduling strategy, based on updating the project schedule while the project realization 
is in progress. In this paper we improve the method by considering the resource constraint  
problem. Our mechanism is prepared to react to risks occurring in the project scheduling and 
running phase. We show how dialog with a user allows for making necessary decisions  
in response to unexpected problems. In order to illustrate the proposed approach, a simulation  
of a sample project realization is used. 
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REAKTYWNE HARMONOGRAMOWANIE  

PROJEKTÓW W PRZYPADKU  

ROZMYTYCH CZASÓW TRWANIA ZADAŃ  

I ROZMYTYCH LIMITÓW DOSTĘPNOŚCI 

ZASOBÓW 
 
 

Wprowadzenie 

Zarządzanie projektami jest w coraz większym stopniu obarczone nie-
pewnością. Dlatego zarówno planowanie projektów powinno być przeprowa-
dzane w sposób uwzględniający ten fakt, jak również kontrola realizacji pro-
jektów powinna być bardziej systematyczna i rzetelna. Konieczny jest wczesny 
system ostrzegania, który wskaże na potencjalne skutki problemów, zanim te 
skutki faktycznie nastąpią.  

Niniejsze opracowanie poświęcone jest kontroli realizacji projektów,  
w których niepewne są zarówno czasy trwania zadań, jak i dostępność zasobów  
w poszczególnych okresach. Niepewne wartości modelowane są za pomocą 
liczb rozmytych. W poszczególnych punktach kontrolnych przeprowadzana jest 
częściowo zautomatyzowana aktualizacja planów, uwzględniająca uaktualniony 
poziom ryzyka oraz aktualne informacje, dostarczone przez decydenta. Za-
proponowany model będzie spełniał rolę „systemu ostrzegania”, gdyż w każ-
dym punkcie kontrolnym będzie wyznaczany przewidywany termin zakończe-
nia projektu, uwzględniający aktualną sytuację, aktualnie dostępne informacje 
oraz akceptowany poziom ryzyka. 

Najpierw przedstawimy podstawowe informacje dotyczące liczb roz-
mytych, stosowanych w proponowanym modelu, następnie zaprezentujemy 
zarys procesu planowania projektu. Potem zaproponujemy metodę aktualizacji 
planu projektu w odpowiedzi na zmiany, jakie zachodzą w warunkach realizacji 
zadania, czyli reaktywnego harmonogramowania projektów. Zaproponowana 
metoda zostanie zilustrowana na przykładzie. 
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1. Podstawowe informacje o zbiorach rozmytych 

W niniejszym opracowaniu do modelowania niepewności użyjemy liczb 
rozmytych. Będą to liczby rozmyte specjalnego typu, tzw. liczby jednostronne 
[5], które pozwalają modelować ryzyko zwiększenia wartości, która powinna 
nie być zbyt duża, lub zmniejszenia wartości, która nie powinna być zbyt mała. 
Oba typy liczb rozmytych będą reprezentowane przed pary liczb, zapisywane 
będą jednak w postaci trójek liczb, aby ich interpretacja była jednoznaczna. 
Prawostronne liczby rozmyte będą reprezentowane przez trójkę liczb (a,a,b), 
gdzie b≥a, a różnica b-a będzie przedstawiać stopnień ryzyka, że wielkość re-
prezentowana przez liczbę rozmytą (a,a,b), która w zasadzie powinna być 
równa a, będzie jednak większa (co jest uważane za niekorzystne). Stopień 
możliwości, że modelowana wielkość będzie równa a, uznawany jest za równy 
1, a dla wartości z przedziału (a,b] maleje on liniowo do 1 do 0. Analogicznie 
definiowane są lewostronne liczby rozmyte – są to trójki (a,b,b), gdzie b≥a  
i stopień możliwości bycia faktyczną wartością ocenianej wielkości (która  
w zasadzie powinna być równa b i nie powinna być zbyt mała) rośnie w przed-
ziale [a,b] od 0 do 1. W obu przypadku poza przedziałem [a,b] znajdują się 
wartości, których wystąpienie w przypadku modelowanej wielkości uznane jest 
za niemożliwe.  

2. Proaktywne i reaktywne harmonogramowanie  
projektów 

Rozpatrujemy H momentów czasowych, t= Httt ,...,, 10 , gdzie 0t  jest mo-
mentem planowania projektu, a Ht  jest maksymalnym horyzontem czasowym 
– realizacja projektu absolutnie nie może przeciągnąć się poza ten moment. 
Zakładamy, że poszczególne zadania mogą sie zaczynać i kończyć tylko  
w momentach t= Httt ,...,, 10 . W momencie 0t  przeprowadzamy planowanie pro-
jektu, a w momentach 11,..., −Htt  przeprowadzamy kontrolę realizacji i do-
konujemy ewentualnej korekty planu.  

Przyjmujemy, że w momencie 0t  wiemy, jakie zadania mają być wy-
konane w projekcie ( ,iA  i=1,…,N), i zakładamy, że ten zbiór się nie zmieni  
– do końca projektu będzie się składał z tych samych elementów. Zakładamy 
również, że relacje poprzedzania między zadaniami są również znane na po-
czątku i ustalone do zakończenia projektu.  
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Zakładamy, że każde zadanie ma pięć atrybutów. Dwa z nich (są to 
wartości planowane) mogą się zmieniać w czasie i w pewnym momencie (kiedy 
znane są wartości rzeczywiste) stają się nieistotne, dwa inne (wartości rzeczy-
wiste) są albo nieznane, albo ostatecznie ustalone, jeden (zapotrzebowanie na 
zasoby) będzie w tym artykule uznawany za stały, ale w ogólnym przypadku 
może się zmieniać w czasie. Oto oznaczenia tych atrybutów (dla i=1,…,N, 
j=1,..,H): 

1. iPS (j) – początek zadania iA  planowany w momencie .jt  Jeśli  

w momencie jt  zadanie już zostało rozpoczęte, iPS (j) jest nieistotne, 
ponieważ znany jest rzeczywisty początek zadania. 

2. iPD (j) – czas trwania zadania iA  planowany w momencie .jt  Jeśli  

w momencie jt  zadanie już zostało zakończone, iPD (j) jest nieistotne, 

ponieważ znany jest rzeczywisty początek zadania. Tutaj zakładamy, iż po 
rzeczywistym rozpoczęciu zadania już jest ustalone i nie będzie ulegało zmia-
nie, ale z tego założenia można łatwo zrezygnować. 

3. iAS (j) – rzeczywisty moment rozpoczęcia zadania iA  określony  
w momencie .jt  Jeśli w momencie jt  atrybut ten nie jest określony, oznacza to, 
że zadanie nie zostało rozpoczęte. Jeśli zadanie w momencie jt  już zostało 

rozpoczęte, iAS (j) jest ustalone dla wszystkich ≥lt ,jt  l=1,…,H. Oczywiście 
mamy wtedy jt ≥ iAS (j). 

4. iAD (j) − rzeczywisty czas realizacji zadania iA  określony w mo-
mencie .jt  Jeśli zadanie w momencie jt  już zostało zakończone, iAD (j) jest  
ustalone dla wszystkich ≥lt ,jt  l=1,…,H, w przeciwnym przypadku wartość ta 
nie jest określona. 

5. iRR  − liczba jednostek zasobu wymagana przez zadanie .iA  W tym 
artykule zakładamy, że wartość ta nie zmieni się, stąd nie rozróżniamy wartości 
planowanej i rzeczywistej, w ogólnym przypadku atrybut ten też może ulegać 
zmianie w stosunku do planów. W ogólnym przypadku możemy też mieć do 
czynienia z wieloma typami zasobów, tutaj zakładamy, że zasoby są nie-
rozróżnialne. W ogólnym przypadku zapotrzebowanie zadania na zasoby też 
może się zmieniać w poszczególnych okresach realizacji zadania, tutaj za-
kładamy, iż jest ono stałe.  

W modelu należy uwzględnić limit dostępności zasobu w projekcie. 
Zakładamy, iż dostępność ta może być różna w różnych okresach [ ),, 1+ll tt  
l=0,…,H-1. Dodatkowo przyjmujemy, że wiedza na temat limitu dostępności 
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zasobów w poszczególnych okresach czasu z przyszłości może się zmieniać,  
w miarę zdobywania kolejnych informacji. Liczba jednostek zasobu dostępna  
w okresie [ )1, +ll tt  oceniana w momencie jt  ( lt > jt ) będzie oznaczana jako 
R(l,j). 

Proaktywne harmonogramowanie projektu odnosi się do momentu .0t  
Zazwyczaj (choć możliwe są inne funkcje celu) polega ono na określeniu 
wartości iPD (0), a następnie wartości iPS (0) w taki sposób, by planowany czas 
wykonania projektu był jak najkrótszy, przy czym zachowane muszą być 
wszystkie relacje poprzedzania między zadaniami i we wszystkich okresach 
[ ),, 1+ll tt  l=0,…,H-1 suma jednostek zasobu wymaganych przez takie zadania 

,iA  że iPS (0) lt≤  i ( ) ii PDPS +0 (0) 1+≥ lt  nie może przekraczać R(l,0). Prob-
lemowi harmonogramowania na etapie planowania poświęcona jest niezwykle 
bogata literatura [4]. Ponieważ problem jest obliczeniowo złożony, konstruuje 
się wiele algorytmów heurystycznych. Zazwyczaj zakłada się, że wszystkie 
wartości iPD (0) są znane. Jednak, ponieważ estymacja tych parametrów to 
problem sam w sobie, również jemu poświęca się uwagę, biorąc po uwagę  
aspekty psychologiczne oraz uwzględniając ryzyko błędu poprzez stosowanie  
w harmonogramie buforów [2; 6]. 

Podczas realizacji projektu harmonogram wygenerowany w momencie 0t  
zazwyczaj okazuje się w znacznym stopniu inny niż harmonogram faktycznie 
realizowany. Wynika to z błędów lub niewiedzy na etapie planowania. Podczas 
realizacji projektu pojawiają się nowe informacje, mają miejsce nieprzewi-
dziane zdarzenia, efektywność pracy zespołu okazuje się być inna niż zakładano 
itp. Dlatego konieczne jest harmonogramowanie reaktywne – czyli ponowne 
harmonogramowanie niewykonanej jeszcze „reszty” projektu w momentach  
t= .,...,1 Htt  Literatura poświęcona temu problemowi jest znacznie mniej liczna 
[7]. Zakłada się, że w momentach t= Htt ,...,1  można po prostu zastosować te 
same algorytmy, co w momencie planowania projektu, tyle że przedmiotem 
działania tych algorytmów będzie projekt „okrojony” o już wykonaną część. 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że podczas realizacji projektu pojawią się 
nowe informacje, warunki realizacji projektu mogą się zmienić i to wszystko 
musi być wzięte pod uwagę przy aktualizacji harmonogramu projektu. Ponadto, 
podczas realizacji projektu jest zazwyczaj znaczniej mniej czasu niż w mo-
mencie ,0t  dlatego metody stosowane przy reaktywnym harmonogramowaniu 
muszą być w dużym stopniu zautomatyzowane, dopuszczając jednak w każdym 
momencie interwencję decydenta (czyli wprowadzenie nowych informacji  
w trybie interaktywnym). Dlatego potrzebne są metody przewidziane specjalnie 
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dla harmonogramowania reaktywnego. Jak wspomniano, takie metody są  
zaproponowane w literaturze [7]. Dotyczą one jednak przypadku, kiedy war-
tości iPD (j) i R(l,j), j=0,..,H, l=0,…,H-1 są deterministyczne.  

Jednak wiadomo powszechnie, iż  zazwyczaj wartości iPD (j), j=0,..,H-1 
nie mogą być podane od razu w postaci deterministycznej. W większości przy-
padków niezbędne jest uwzględnienie pewnego stopnia ryzyka. To samo do-
tyczy, często w jeszcze większym stopniu, wartości  R(l,j), j=0,..,H, l=0,…,H-1. 
Dostępność zasobów ludzkich zmienia się z powodu chorób, wyjazdów, nie-
zaplanowanych zadań, w przypadku zasobów materialnych w grę wchodzą  
awarie, w każdym przypadku problemem jest dzielenie zasobów przez różne 
projekty w organizacji i ich wzajemne „wyrywanie” sobie. W celu modelo-
wania niepewności stosuje się podejście probabilistyczne lub rozmyte. W tym 
opracowaniu użyjemy tego ostatniego, ponieważ zdaniem wielu autorów jest 
ono prostsze do zastosowania w praktyce.  

3. Zastosowanie liczb rozmytych do harmonogramowania  
proaktywnego i reaktywnego 

Podejście rozmyte jest często stosowane w literaturze do harmonogra-
mowania projektów [1]. Nie zostało ono wszakże prawie wcale zastosowane do 
harmonogramowania reaktywnego. Autorce znana jest jedna tylko praca [3],  
w której w podejściu reaktywnym stosowane jest podejście rozmyte. Wydaje 
się, iż powszechnie przyjmuje się założenie, że podczas realizacji projektu,  
w momentach t= Htt ,...,1 , znane są deterministyczne wartości odpowiednich 
parametrów (podejście probabilistyczne również nie jest stosowane w harmo-
nogramowaniu reaktywnym). Jednak, zwłaszcza w projektach o stosunkowo 
długim czasie trwania, w momentach ,jt  istotnie mniejszych od planowanego 
końca projektu, podawane wartości deterministyczne prawie zawsze obarczone 
będą błędem – podobnie jak to było na etapie planowania, w momencie .0t  
Dlatego celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie metody harmono-
gramowania proaktywnego i reaktywnego w sytuacji, kiedy wartości iPD (j) 
and R(l,j), j=0,..,H-1, l=0,…,H-1 mogą być liczbami rozmytymi. 

Różnica między propozycją zawartą w niniejszym opracowaniu a metodą 
zaproponowaną przez Janczurę i Kuchtę [3] polega na dopuszczeniu rozmytości 
również w przypadku wartości R(l,j), j=0,..,H, l=0,…,H-1 (we wspom- 
nianej pracy limity na dostępność zasobów w ogóle nie są uwzględnianie),  
a przede wszystkim na innym sposobie wyznaczania wartości iPD (j), j=0,..,H-1. 
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Janczura i Kuchta [3] zakładają, że wartości iPD (j), j=1,..,H-1 zależą od prze-
biegu realizacji i-tego zadania do momentu .jt  Jeśli w momencie jt  nie ma 
informacji o przebiegu realizacji i-tego zadania, czyli jeśli zadanie to nie zostało 
rozpoczęte, mamy równość iPD (j) = iPD (0). Tutaj rozpatrujemy projekty  
o znacznie dłuższym czasie trwania i modyfikujemy, w razie potrzeby, 
informację o planowanym czasie realizacji danego zadania systematycznie, 
często na długo zanim zadanie to zostanie rozpoczęte – aby w każdym mo-
mencie kontrolnym mieć możliwie rzetelną prognozę przewidywanego terminu 
zakończenia całego projektu. Zakładamy, że im bliżej aktualnie przewidywa-
nego terminu rozpoczęcia danego zadania, tym dokładniej możemy określić 
jego przewidywany czas realizacji. Co więcej, przyjmujemy, że czas realizacji 
poszczególnych zadań jest na tyle krótki w stosunku do czasu realizacji całego 
projektu, iż w momencie rozpoczęcia realizacji danego zadania znamy już 
dokładnie jego czas realizacji. To założenie łatwo można anulować, łącząc pro-
ponowane tu podejście z podejściem zaproponowanym przez Janczurę i Kuchtę 
[3], gdzie właśnie rzeczywista realizacja zadania decyduje o uaktualnieniach 
jego przewidywanego czasu realizacji. Wartości R(l,j), nieuwzględniane w pra-
cy Janczury i Kuchty, są tutaj uaktualniane również przy założeniu, że  
im mniejsza różnica l-j, tym mniejsza niepewność jest związana z R(l,j).  

3.1. Proponowane zastosowanie liczb rozmytych  

do harmonogramowania proaktywnego  

Niniejszy podrozdział nie zawiera żadnych nowych elementów, jednak, 
żeby mówić o harmonogramowaniu reaktywnym, trzeba mieć początkowy pla-
nowany harmonogram projektu. Tutaj skonstruujemy harmonogram bazujący na 
rozmytych oszacowaniach czasów trwania zadań i limitów dostępności za-
sobów.  

Harmonogramowanie proaktywne jest przeprowadzane w momencie .0t  
Niepełną informację o przewidywanych czasach trwania zadań i o limitach 
dostępności zasobów wyrazimy w postaci jednostronnych liczb rozmytych typu 
(b,b,a) lub (a,b,b).  

Zakładamy, że wartości iPD (0) są prawostronnymi liczbami rozmytymi, 

oznaczanymi jako iDP ~ (0)= ( ) ( ) ( )( )0,0,0 iii
pdpdpd , gdzie różnica 

( ) ( )00
ii pdpd −  wyraża niepewność w stosunku do wartości ( ),0

i
pd  uważanej 

w momencie 0t  za najbardziej możliwy czas trwania i-tego zadania. Podobnie, 
wartości R(l,0) będą lewostronnymi liczbami rozmytymi iR~ (l,0), l=0,…,H-1, 
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mającymi postać ( ) ( ) ( )( ),0,0,0 lll rrr  gdzie ( )0lr  oznacza najbardziej możliwą 
wartość limitu zasobów w okresie [ ),, 1+ll tt  l=1,…,H-1, a różnica ( ) ( )00 ll rr −  
wyraża stopień ryzyka (niepewności), że w rzeczywistości limit ten będzie 
mniejszy.  

Kiedy znane są oszacowania iDP ~ (0) i iR~ (l,0) możemy zastosować jeden  
z algorytmów znanych w literaturze, wyznaczający planowany harmonogram  
w przypadku rozmytych czasów trwania zadań i rozmytych dostępności za-
sobów. Niektóre z tych algorytmów wyznaczają harmonogram o rozmytych 
planowanych terminach rozpoczęcia zadań, niektóre wyznaczają harmonogram 
deterministyczny. My preferujemy to drugie podejście, z uwagi na fakt, że 
zespół projektowy zazwyczaj oczekuje konkretnej informacji co do planowa-
nego sposobu działania. Rozmytość powinna być znana i szacowana przez  
osoby zajmujące się planowaniem i kontrolą realizacji projektu, ale niekoniecz-
nie musi być przekazywana zespołowi w ramach informacji o harmonogramie 
pracy. Dlatego liczby rozmyte iDP ~ (0) i iR~ (l,0) należy poddać „defuzzyfikacji”, 
aby otrzymać ich deterministyczne odpowiedniki iPD (0) i iR (l,0). Można to 
zrobić na wiele sposobów, niżej wykorzystujemy jeden z nich.  

W celu ilustracji proponowanego podejścia, na etapie harmonogramo-
wania proaktywnego zastosujemy następujący prosty algorytm, wyznaczający 
deterministyczny harmonogram w momencie .0t  Wartości iPS (0) dla każdego 
i=1,..,N będą zatem liczbami deterministycznymi, wyznaczonymi na podstawie 
rozmytych informacji o projekcie i preferencji decydenta. 

Algorytm I 

Krok 0. Wybierz akceptowany poziom ryzyka λ z przedziału [0,1]  
(0 − ryzyko nieakceptowane w żadnym stopniu, 1 − akceptowane pełne ryzyko, 
zazwyczaj λ będzie bliskie 0). 

Krok 1. Przyjmij wartość iPD (0)= ( ) ( ) ( ) ( )( )0010 lll rrr −−+ λ  jako  
oszacowanie czasu trwania zadania dla i=1,..,N oraz  

lR (0)= ( ) ( ) ( ) ( )( )0010 lll rrr −−− λ  jako oszacowanie limitu dostępności  
zasobów w poszczególnych okresach [ ),, 1+ll tt  l=1,…,H-1. 

Krok 2. Zastosuj dowolny algorytm minimalizujący czas realizacji pro-
jektów w warunkach ograniczonej dostępności zasobów w przypadku determi-
nistycznym [7], do wyznaczenia iPS (0) dla każdego i=1,..,N. Danymi 
wejściowym dla algorytmu są wartości iPD (0) i lR (0), i=1,..,N oraz relacje 
poprzedzania między zadaniami. 
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Algorytm I jest algorytmem „ostrożnym”, odpowiadającym postawie  
pesymisty. Przyjmuje się niemal największe możliwe czasy trwania zadań  
i niemal najmniejsze możliwe limity dostępności zasobów. „Niemal” – po-
nieważ dopuszczany jest pewien poziom ryzyka. Jak już wspomnano, jest to 
tylko jeden z możliwych algorytmów i można by w tym miejscu zastosować 
każdy inny algorytm, który wyznacza deterministyczny harmonogram w przy-
padku rozmytych czasów trwania zadań i rozmytych limitów dostępności za-
sobów.  

3.2. Proponowane zastosowanie liczb rozmytych  

w harmonogramowaniu reaktywnym 

W momencie ,0t  na etapie planowania, jest, a przynajmniej powinno być, 
dostatecznie dużo czasu na estymację wartości iDP ~ (0) and iR~ (l,0). Jednak 
doświadczenie pokazuje, że w trakcie realizacji projektu czasu na reestymację 
odpowiednich wartości jest znacznie mniej. Dlatego istnieje potrzeba częściowo 
automatycznego generowania kolejnych wartości iDP ~ (j), iR~ (l,j), j=1,..,H-1, 
l=2,…,H-1, l>j, przy czym oczywiście decydent miałby w każdym punkcie 
kontrolnym t, t= jt , j=1,…,H-1, możliwość rezygnacji z automatycznych 

uaktualnień i mógłby wprowadzić własne wartości, wynikające z jego aktualnej 
wiedzy. Wartości iDP ~ (j), iR~ (l,0) będą również mogły zostać zdefuzzyfiko-
wane, czy to dlatego, że będzie dostępna odpowiednia wartość dokładna, czy to 
na potrzeby algorytmu aktualizacji harmonogramu (algorytm III). Będą 
wówczas oznaczane odpowiednio iPD (j), iR (l,0) 

Zakładamy w każdym momencie ,jt  j=1,…,H-1, że im bliższy jest  
planowany moment iPS (j) rozpoczęcia i-tego zadania, tym lepiej umiemy  
oszacować czas trwania tego zadania, a w momencie jego rzeczywistego rozpo-
częcia czas ten umiemy oszacować dokładnie. Jak wspomniano wyżej, 
założenie to jest uzasadnione w przypadku projektów długoterminowych, przy 
których stosunek czasu trwania poszczególnych zadań do czasu trwania całego 
projektu jest mały. Analogiczne założenie przyjmujemy w stosunku do 
oszacowań limitów na dostępność zasobów w poszczególnych okresach: im 
bliżej danego okresu, tym lepiej ją znamy. 
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W każdym momencie ,jt  j=1,…,H-1 proponujemy zatem zastosować 

następujący algorytm: 

Algorytm II 

Krok 0.  i=1. 
Krok 1. Jeśli zadanie iA do momentu jt  włącznie zostało rozpoczęte, ale 

nie zostało zakończone, przyjmij za iPS (j) i iAS (j) rzeczywisty moment 
rozpoczęcia zadania, a za deterministyczne iPD (j) wartość podaną przez  
eksperta lub ( ).1−jpd

i
 

Krok 2. Jeśli zadanie iA  do momentu jt  włącznie zostało zakończone, 
przyjmij za iPS (j) i iPD (j) oraz iAS (j) i iAD (j) odpowiednie wartości rzeczy-
wiste. 

Krok 3. Jeśli do momentu jt  włącznie zadanie iA  nie zostało 

rozpoczęte, oszacuj jego planowany czas trwania za pomocą liczby rozmytej

iDP ~ (j)= ( ) ( ) ( )( )jpdjpdjpd iii
,, , gdzie ( ) ( )jpdjpd ii

 i  są albo podane przez 

eksperta, albo wyznaczone z następujących wzorów 

( ) ( )1−= jpdjpd
ii  (1)

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )11

1
1

−−−
−

−−
+= jpdjpd

jPS
tjPSjpdjpd

ii
i

ii  (2)

Krok 4. Oceń R~ (l,j) dla l>j jako liczbę rozmytą ( ) ( ) ( )( )0,0,0 lll rrr , gdzie 

( ) ( )0 i 0 ll rr  mogą być podane przez eksperta albo wyznaczone z poniższych 
formuł 

( ) ( )1−= jrjr ll  
(3)

( ) ( ) ( ) ( )( )11 −−−
−

−= jrjr
l

jljrjr llll  (4)

Krok 5. Jeśli i<N, podstaw i=i+1 i idź do Kroku 1. W przeciwnym przy-
padku STOP. 
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Wzory (1) i (2) wynikają z następującego założenia: im bliżej planowa-
nego momentu rozpoczęcia danego zadania, tym mniejsza jest niepewność  
z nim związania. Jeśli ekspert nie poda żadnej nowej informacji, przyjmuje się, 
że oszacowanie optymistyczne czasu trwania zadania (wzór (1)) pozostaje bez 
zmian, natomiast niepewność związana z tym oszacowaniem zmniejsza się pro-
porcjonalnie do czasu, jaki upłynął od ostatniego dnia kontroli. Na analogicz-
nych założeniach opierają się oszacowania dotyczące zasobów – wzory (3) i (4).  

Kiedy dysponujemy rozmytymi oszacowaniami czasów trwania zadań  
i limitów dostępności zasobów dla niezrealizowanej jeszcze części projektu, 
możemy wyznaczyć zaktualizowany deterministyczny harmonogram dalszej 
realizacji projektu, stosując np. modyfikację algorytmu I. Modyfikację tę zasto-
sujemy w poszczególnych momentach ,jt  j=1,…,H-1 do zaktualizowanego 

projektu, czyli do projektu charakteryzowanego przez wartości iPS (j) lub iSP~

(j), iPD (j) lub iDP ~ (j) i R~ (l,j) dla l>j: 

Algorytm III 

Krok 0. Wybierz akceptowany poziom ryzyka λ z przedziału [0,1]. 
Krok 1: 

– dla wszystkich i=1,…,N takich, że iA  do momentu jt  nie zostało 

rozpoczęte, przyjmij iPD (j)= ( ) ( ) ( ) ( )( ),0010 lll rrr −−+ λ  
– przyjmij lR (j)= ( ) ( ) ( ) ( )( )0010 lll rrr −−− λ  dla każdego okresu [ ),, 1+ll tt  

l=t+1,…,H-1. 
Krok 2. Zastosuj dowolny algorytm minimalizujący czas realizacji pro-

jektu w przypadku ograniczeń na dostępność zasobów (dla deterministycznych 
parametrów), w celu wyznaczenia wartości iPS (j) dla każdego i=1,..,N 
takiego, że zadanie iA  nie zostało rozpoczęte – danymi wejściowymi dla tego 
algorytmu są wartości rzeczywiste dla już zakończonych zadań, wartości iPD
(j) dla zadań jeszcze nie zakończonych oraz wartości lR (j) dla każdego okresu 
[ ),, 1+ll tt  l=t+1,…,H-1. Na wyjściu otrzymamy deterministyczne wartości iPS
(j) dla każdego i=1,..,N  takiego, że zadanie iA  nie zostało rozpoczęte. 

Złożoność obliczeniowa zaproponowanego rozwiązania jest taka, jak 
złożoność algorytmu wybranego w Kroku 2 – wśród dostępnych algorytmów są 
heurystyki o małej złożoności, ale także algorytmy dokładne o znacznej 
złożoności. 
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4. Przykład 

Rozpatrzmy bardzo prosty przykład, ilustrujący ideę niniejszego artykułu. 
Mamy H (gdzie H jest odpowiednio duże) momentów czasowych, rozdzielo-
nych równomiernie tak „gęsto”, na ile to jest uzasadnione i wymagane w danym 
przypadku, np. co 1/8 okresu (wówczas mielibyśmy momenty czasowe 0, 
0,125, 0,25, …). Zadania mogą zaczynać się i kończyć tylko w tych momentach 
– nawet jeśli zadanie skończy się wcześniej, to jego zakończenie będzie uznane 
dopiero w najbliższym z wyróżnionych momentów czasowych. Niech projekt 
składa się z dwóch zadań, oznaczonych odpowiednio symbolami A1 i A2  
i połączonych relacją (Koniec, Początek, -50%), gdzie A2 jest następnikiem A1. 
Relacja ta oznacza, że zadanie A2 może się rozpocząć nie wcześniej niż w mo-
mencie, kiedy zostanie zrealizowana połowa pracy przy zadaniu A1 – zatem 
częściowo zadania te mogą być wykonywane równolegle, jeśli wystarczy za-
sobów. Czasy trwania obu zadań w momencie planowania oceniamy w sposób 
następujący: 1

~DP (0)=(2,5,  2,5,  2,5), 2
~DP (0)=(2,2,3) – czas realizacji zadania 

A2 jest jeszcze obarczony niepewnością. Ponadto, liczba wymaganych zasobów  
w obu zadaniach wynosi po dwa, mamy zatem 1RR = 2RR =2. Jeśli chodzi  
o dostępność zasobów, to oceniamy ją dla H=6 i mamy: ( )00R =4, ( )1~

0R
=(3,4,4,), ( )2~

0R =(2,5, 4, 4), ( )3~
0R = ( )4~

0R = ( )5~
0R =(2,4,4) – zatem w zasadzie 

uważamy, że każdym momencie będą dostępne 4 jednostki zasobu, jednak in-
formacja ta w momencie 0 nie jest pewna, jeśli chodzi o okresy następujące po 
momencie 1. 

Za akceptowany poziom ryzyka w algorytmie I przyjmujemy 0,5. 
Wówczas mamy: 1PD (0)=2,5, 2PD =(0)=2,5 oraz ( )00R =4, ( )10R =3,5,  

( )20R =3,75, ( )30R = ( )40R = ( )50R =3. W wyniku zastosowania algorytmu I 
powstanie harmonogram zawarty w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Plan realizacji przykładowego projektu, skonstruowany w momencie 0  
przy akceptowanym ryzyku 0,5 

Okres [0,1) [1,2) [2, 2,5) [2,5, 3) [3,4) [4,5) 
Realizowane  
zadania 

A1 A1 A1 A2 A2 A2 

Potrzebne  
zasoby 

2 2 2 2 2 2 

Dostępne  
zasoby  

4 3,5 3,25 3,25 3 3 
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Wprawdzie, przy założeniu postępu prac przy zadaniu A1 proporcjonal-
nego do upływu czasu, rozpoczęcie zadania A2 mogłoby zostać zaplanowane na 
moment 1,25 (kiedy planowane jest ukończenie 50% zadania A1), ale w mo-
mencie 0 przyjmujemy, iż nie wiadomo, czy w tym momencie będą dostępne  
4 jednostki zasobu. Dlatego zostaje zbudowany plan ostrożny, proaktywny, 
przy którym termin zakończenia jest prognozowany na poziomie ryzyka 0,5  
i wynosi 5 miesięcy.  

Załóżmy, że w momencie 1 jest przeprowadzania kontrola realizacji. 
Okazało się, że zostało zrealizowane 50% zadania A1 i przystąpiono do  
realizacji zadania A2. Wówczas, zgodnie z algorytmem II, otrzymamy 
następujące oceny limitów dostępności zasobów: ( )11R =4, ( )2~

1R =(3,5, 4, 4),  
( )3~

1R =(3, 4, 4), ( )4~
1R =(2,5, 4,4) ( )5~

1R =(2,4, 4, 4) oraz, zgodnie z opinią eks-
perta, deterministyczne czasy trwania obu zadań: 1PD (1)= 2PD (1)=2. Algorytm 
III, na poziomie ryzyka 0,5, pozwoli wyznaczyć skorygowany plan projektu  
− tabela 2. 

 
Tabela 2 

 
Reaktywny plan realizacji przykładowego projektu, skonstruowany w momencie 1  

przy akceptowanym ryzyku 0,5 

Okres [1,2) [2, 3) 
Zadania 
realizowane 

A1, A2 A2 

Potrzebne  
zasoby 

4 2 

Dostępne  
zasoby  

4 3,f5 

 
Zatem planowany czas realizacji projektu został skrócony, dzięki temu, 

że część projektu została zrealizowana, minęła jedna jednostka czasu i wiado-
mo, iż w okresie [1,2) będą dostępne 4 zasoby, zatem oba zadania istotnie mogą 
być realizowane równolegle. Niemniej jednak na początku projektu, kiedy 
dostępność zasobów była obarczona niepewnością, podanie terminu realizacji 
projektu równego trzem jednostkom czasu było obarczone ryzykiem, zatem 
zastosowano wówczas harmonogramowanie proaktywne – ostrożne.  
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Podsumowanie 

Zaproponowano metodę zarządzania ryzykiem przekroczenia terminu 
realizacji projektów. Musi ona być poddana weryfikacji w praktyce. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że jest to jedna z niewielu metod reaktywnego zarządzania 
projektami, które w obliczu dzisiejszej zmienności warunków gospodarczych  
i społecznych będzie coraz ważniejsze dla sukcesu projektów. Wydaje się na-
wet, iż w przypadku wielu projektów, szczególnie narażonych na zmiany, jest 
ono nawet ważniejsze niż tak szeroko opisywane w literaturze naukowej i prak-
tycznej planowanie proaktywne, czyli przeprowadzane przed rozpoczęciem pro-
jektu. Często nie bardzo wiadomo, co ma powstać, czego chce klient, a co 
umiemy zrobić. Takim projektem trzeba zarządzać reaktywnie, bo początkowe 
plany zapewne nie na wiele się zdadzą. Wydaje się zatem, iż niniejsze opraco-
wanie wpisuje w szerszy nurt zarządzania projektami, który koniecznie musi 
być rozwijany. 
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REACTIVE SCHEDULING OF PROJECTS IN CASE OF FUZZY TASKS  

DURATION TIMES AND FUZZY RESOURCES AVAILABILITY LIMITS 
 

Summary 
 
Projects are carried out today in a dynamically changing environment. That is why infor-

mation used during project planning may turn out to be useless during project realization. In the 
present paper it was assumed that the longer the time period between the planning moment and 
the task realization, the greater the uncertainty degree linked to the task and to the circumstances, 
in which the task will be realized. Hence an half interactive method is proposed of determining 
the initial project schedule and of updating it during project realization, taking into account  
the moment of schedule building/updating and the planned moment of task realization. It is  
assumed that the uncertainty concerns two aspects: the task duration and the resource availability. 
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PROBLEM ZAKUPÓW W DUŻYCH PROJEKTACH  

BADAWCZYCH 
 
 

Wprowadzenie 

Jednym z procesów zarządzania projektami jest proces zarządzania za-
kupami i dostawami. Proces ten, w zależności od charakteru projektu i zbioru 
potencjalnych dostawców, jest mniej lub bardziej istotny. Jednak przedmiotem 
niniejszego opracowania są projekty, gdzie proces ten ma ogromną wagę. 
Chodzi o wielkie projekty badawcze, w których zakupy opiewają na ogromne 
kwoty i są bardzo różnorodne, a potencjalni dostawcy mają swoje siedziby 
praktycznie na całym świecie, a już na pewno w całej Europie. Konkretnie zaj-
mujemy się jednym z takich projektów. Analizujemy proces zarządzania za-
kupami w wybranym projekcie, by sprawdzić, jakie ma on wady i czy można 
zaproponować jego ulepszenie. Jest to niezwykle istotne: w grę wchodzi tutaj 
możliwość utraty wielkich kwot z powodu niewłaściwego wyrobu dostawcy, 
ale też sterowanie rozwojem tego czy innego państwa poprzez wybieranie lub 
niewybieranie firm z jego terytorium. Istnieje ryzyko podejrzeń, ale i faktycz-
nych manipulacji oraz ryzyko niezdolności decydentów do właściwej oceny,  
z powodu odległości i zbyt dużej liczby oferentów.  

Wybrany projekt będzie niżej opisany. Przeanalizowana zostanie rola 
polskich dostawców w tym projekcie, która po części jest konsekwencją stoso-
wanego systemu wyboru dostawców (a po części skutkiem postawy polskich 
przedsiębiorców). Zostanie przeanalizowany system doboru dostawców, a na-
stępnie zostanie zaproponowana jego modyfikacja, wykorzystująca reguły roz-
myte. 
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1. Projekt „Wielki Zderzacz Hadronów” – podstawowe  

informacje 

Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider − LHC) jest to duży 
projekt naukowy (badawczy) wymagający budowy dużej infrastruktury ba-
dawczej. Projekt jest realizowany przez Europejską Organizację Badań Jądro-
wych (CERN). CERN jest międzynarodową organizacją naukową z siedzibą  
w Genewie, która została założona w 1954 roku z inicjatywy najbardziej rozwi-
niętych państw z Europy Zachodniej. Do Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych (CERN) należy 20 krajów członkowskich oraz 8 państw obserwa-
torów. Polska stała się pełnoprawnym członkiem CERN 1 lipca 1991 roku. Dla-
tego też ma pełnoprawny dostęp do projektu naukowego LHC [3]. 

W CERN prowadzone są badania dotyczące struktury materii i własności 
cząstek elementarnych, w których wykorzystuje się najnowsze światowe osiąg-
nięcia technologiczne i stymuluje się postęp naukowy w wielu dziedzinach gos-
podarki. CERN jest w stanie ze składek jej członków wybudować wielką infra-
strukturę badawczą, która pozwala następnie realizować badania naukowe, 
których zakres i koszty przekraczają możliwości finansowe jednego kraju, na-
wet tego najbogatszego [3]. 

Dla krajów członkowskich obecność w tej organizacji niesie za sobą 
podwójne korzyści. Naukowcy mogą brać udział w badaniach na skalę świa-
tową, a przemysł może czerpać korzyści ekonomiczne uczestnicząc w pracach 
techniczno-produkcyjnych. Projekt LHC składa się z trzech części: przygoto-
wania (projektu), budowy oraz eksploatacji. Całkowity budżet tego projektu do 
tej pory wyniósł około 4 mld euro. LHC jest to największy na świece akcele-
rator cząstek elementarnych (hadronów). LHC jest zlokalizowany na granicy 
Szwajcarii i Francji w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych koło Genewy. 
Jest on najważniejszym i jedynym w skali światowej instrumentem badawczym 
współczesnej fizyki cząstek elementarnych. Fizycy wierzą, że projekt ten po-
może im odpowiedzieć na fundamentalne pytania w dziedzinie fizyki (np. 
dotyczące czarnej materii, bozonu Higgsa). Akcelerator cząstek LHC (jego 
zasadnicze elementy) jest umieszczony w torycznym tunelu o długości 27 km 
na głębokości od 50 m do 175 m pod ziemią. Projekt rozpoczął się w połowie 
lat 80. XX wieku i trwał do grudnia 1994 roku, kiedy to Rada CERN zatwier-
dziła program budowy LHC i projekt przeszedł w fazę budowy. Faza budowy 
LHC zakończyła się po 14 latach. 10 września 2008 roku nastąpiło jego urucho-
mienie. Jednak po 10 dniach akcelerator uległ awarii. W grudniu 2009 roku 
ponownie uruchomiono akcelerator. Projekt przeszedł ostatecznie w ostatnią 
fazę, czyli w fazę eksploatacji. Udział w projekcie biorą wszystkie kraje na-
leżące do europejskiej organizacji CERN [4; 8]. 
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Jeśli chodzi o wybór dostawców, to bierze się pod uwagę oferowaną cenę 
oraz to, z jakiego kraju pochodzą dostawcy (czy jest to kraj zbilansowany czy 
niezbilansowany). Dąży się do tego, aby wartość dostaw do CERN była równa 
składce członkowskiej odprowadzanej przez poszczególne państwo − wtedy 
mówimy o zbilansowaniu danego kraju. Jeżeli zaś składka członkowska prze-
wyższa wartość dostaw, mamy do czynienia z niezbilansowaniem danego kraju. 
Polska jest właśnie krajem niezbilansowanym [7]. 

2. Zakupy w projekcie „Wielki Zderzacz Hadronów” 

W CERN zakupów dokonuje się tylko w krajach członkowskich. Przy 
wyłanianiu najlepszej oferty decyduje kryterium najniższej ceny, przy czym 
uwzględniana jest wcześniejsza preselekcja na podstawie kryteriów tech-
nicznych i ekonomicznych oferentów. W każdym pojedynczym zapytaniu  
o dostawę towarów lub usług określone są dokładne kryteria wyboru. W CERN 
przy realizacji projektu LHC wybór procedury wyboru wykonawcy jest zależny 
od spodziewanej ceny kontraktu liczonej w CHF: 
– spodziewana cena kontraktu poniżej 10 000 CHF; zapytania o dostawę to-

warów lub usług są kierowane bezpośrednio przez dywizje techniczne 
CERN do konkretnych wykonawców, dlatego ważny jest tutaj bezpośredni 
kontakt z przedstawicielami CERN i zgłoszenie swojej oferty, 

– spodziewana cena kontraktu powyżej 10 000 CHF i poniżej 200 000 CHF; 
obowiązuje procedura zapytania o cenę, tj. Price Enquires; pełną listę ak-
tualnych zapytań o cenę można znaleźć na stronach internetowych albo 
bezpośrednio przez kontakt z odpowiednimi dywizjami w CERN, wy-
konawcy mają 4 tygodnie na odpowiedź od momentu ogłoszenia zapytania; 
ze względu na tak krótki okres, potencjalni wykonawcy powinni wcześniej 
nawiązać kontakt z przedstawicielami CERN, 

– spodziewana cena kontraktu powyżej 200 000 CHF; obowiązuje procedura 
dwuetapowa, na kilka miesięcy wcześniej pojawia się w materiałach Komi-
tetu Finansowego CERN  zapowiedź wstępna. 

Pierwszy etap to Przegląd rynku (Market Survey). Celem tego etapu jest 
wyłonienie firm, które zostaną następnie zaproszone do właściwego przetargu. 
Firmy, które odpowiedzą na Market Survey są ocenianie pod względem for-
malnym oraz bywają także odwiedzane przez przedstawicieli CERN w celu 
przeprowadzenia audytu technologicznego. Firmy są dokładnie sprawdzane, czy 
są w stanie zrealizować kontrakt. Firmy, które pozytywnie przejdą ten etap, są 
następnie zaproszone do drugiego etapu, czyli Przetargu. Fakt, że dostawcy 
zazwyczaj są rozproszeni geograficznie, powoduje, że między pierwszym a dru-
gim etapem może wystąpić kilkumiesięczna przerwa.  
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Drugi etap do Przetarg (Tender). Firmy, które pozytywnie przeszły 
pierwszy etap zostają zaproszone do złożenia swoich ofert w drugim etapie. Na 
tym etapie oferty są porównywane tylko na podstawie ceny. Po otwarciu ofert 
nie ma możliwości negocjacji cenowej. Oferta z najniższą ceną wygrywa. Ist-
nieje odstępstwo od tej zasady, jeśli w przetargu biorą udział przedstawiciele  
z krajów niezbilansowanych. Jeśli najtańsza oferta pochodzi z kraju zbilanso-
wanego, a oferta pochodząca z kraju niezbilansowanego jest droższa o nie 
więcej niż 20%, może zostać wybrany oferent pochodzący z kraju niezbilanso-
wanego [7]. 

CERN dopuszcza wkłady rzeczowe „in-kind” do projektu LHC, ale tylko 
dla państw obserwatorów, które nie są członkami organizacji, lecz zadeklaro-
wały wkład w LHC (np. USA, Rosja, Indie) [4].  

3. Polscy dostawcy w projekcie „Wielki Zderzacz  
Hadronów”  

Całkowity udział polskich dostaw dla LHC wyniósł do dnia dzisiejszego 
około 1% całkowitej wartości tej inwestycji, przy składce członkowskiej wy-
noszącej ponad 2% budżetu organizacji. Sytuacja taka nie jest satysfakcjonująca 
dla Polski. Jako że projekt LHC najpierw polega na wybudowaniu dużej infra-
struktury badawczej, a później dopiero następuje eksploatacja, 15% budżetu 
projektu zostało dotychczas przeznaczone na usługi budowlane. Należy jednak 
podkreślić, że rynek CERN i LHC jest bardzo różnorodny. Dostawcami są 
przedsiębiorstwa z prawie wszystkich gałęzi przemysłu. Poczynając od dostaw 
produktów zaawansowanych technicznie, tj. nadprzewodzących magnesów, 
instalacji kriogenicznych, usług budowlanych, geologicznych, instalacyjnych,  
a kończąc na usługach związanych z zarządzaniem nieruchomościami czy 
sprzątaniem. Jeśli chodzi o udział Polski w dostawach, to przedsiębiorstwa 
polskie dostarczyły do CERN produkty i usługi o łącznej wartości prze-
kraczającej 50 mln franków szwajcarskich. Polską specjalnością stały się insta-
lacje gazowe ze stali szlachetnych i metali kolorowych (Przedsiębiorstwo ZEC 
Service), instalacje elektryczne (Energomontaż Południe), szafy sterownicze 
(ZPAS Przygórze), elementy elektroniki przemysłowej (Zakłady Elektroniki 
Górniczej ZEG Tychy), elementy kriogeniczne. Niestety, bankructwo JTT 
wstrzymało dostawy serwerów z Polski. Dostawy do CERN realizowały między 
innymi RAFAKO z Raciborza (kriostaty), CHEMAR Kielce (stanowisko  
do testów prototypowych dipolowych magnesów nadprzewodzących) czy 
METALCHEM Kościan (dennice do zbiorników próżniowych). Dostawy były 
też realizowane przez polskie ośrodki naukowe, jak np. Instytut Fizyki Jądro-
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wej, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska. Należy podkreślić 
fakt, że dostawy z Polski są uznawane za spełniające wymagania technolo-
giczne oraz organizacyjne. Polskie przedsiębiorstwa dzięki temu nabierają doś-
wiadczeń technologicznych i proceduralnych niezbędnych do stania się partne-
rami w innych dużych projektach badawczych [4]. Niemniej jednak ich udział  
w projekcie jest zbyt niski. Nawiasem mówiąc, nie tylko Polska ma z tym prob-
lem, cały projekt boryka się z problemem niezbilansowania części krajów 
członkowskich.  

Jeśli chodzi o Polskę, to nie ma dużego zainteresowania ze strony pols-
kich przedsiębiorstw udziałem w dostawach towarów i usług do CERN. Nie 
mają one świadomości, jak różnorodna jest skala możliwych dostaw i usług  
− poczynając od dostaw stali czy usług budowlanych, a kończąc na usługach 
sprzątania czy usługach biur turystycznych. Niemalże każdy przedsiębiorca 
może znaleźć coś dla siebie. Polscy przedsiębiorcy mają obawy związane ze 
startem w przetargach międzynarodowych przede wszystkim ze względu na to, 
że oferta musi być przygotowana w języku angielskim (bariera językowa),  
a ponadto wymaga to kontaktu (często udziału w zagranicznych podróżach służ-
bowych) z przedstawicielami CERN. 

Aby przybliżyć polskim przedsiębiorcom i innym polskim jednostkom 
możliwości współpracy z CERN w ramach dostaw różnorodnych produktów  
i usług oraz aby aktywnie przyczynić się do promocji polskich dostawców,  
w 1995 roku zorganizowano wystawę „Poland at CERN 1995”, a w 2000 roku 
kolejną: „Poland at CERN 2000”. W tych przedsięwzięciach, zorganizowanych 
przez zespół prof. M. Chorowskiego pracujący pod auspicjami Państwowej 
Agencji Atomistyki, wzięły udział liczne przedsiębiorstwa z Polski, w tym 
także instytuty naukowo-badawcze. Dostawy do CERN w latach 1996 i 1997 
utrzymały swój relatywnie wysoki poziom, po czym w kolejnych latach uległy 
tendencji spadkowej, by znów po 2000 roku zacząć rosnąć, co można uzasadnić 
oddziaływaniem wystaw. Na tej podstawie nasuwa się wniosek, iż przedsię-
biorstwa w Polsce nie dysponują wiedzą dotyczącą szerokiego spektrum możli-
wości, jakie oferuje im projekt LHC. Brak odpowiedniej wiedzy powoduje, że 
przedsiębiorstwa, które spełniałyby wszelkie wymogi technologiczne oraz  
organizacyjne, nie decydują się na złożenie oferty. Do tego dochodzi bariera 
językowa oraz obowiązek częstych podróży służbowych związanych z utrzy-
maniem kontaktu z przedstawicielami CERN [3]. 

Niezbilansowanie polskiej składki członkowskiej wynika także z nie-
ufności, jaka panowała w CERN wobec wykonawców z Polski podczas po-
dejmowania decyzji o największych kontraktach LHC, a także z rozstrzygnięć 
przetargów, wyraźnie faworyzujących firmy lokalne (te zarejestrowane we 
Francji i Szwajcarii).  Jedną z przyczyn może być tutaj  duże  rozproszenie  geo- 
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graficzne przedsiębiorstw z państw mających „prawo do projektu”. Łatwiej pod 
względem logistycznym jest przeprowadzić audyt technologiczny i potwierdzić 
kompetencje przedsiębiorstw lokalnych niż tych rozproszonych w różnych kra-
jach Europy. Ponadto, często mając wybór, mamy większe zaufanie do naszych 
lokalnych przedsiębiorców. Samym przedsiębiorstwom jest też z pewnością 
łatwiej utrzymywać kontakty z CERN, jeśli ich siedziba mieści się w tym 
samym kraju. Jednak możliwości komunikowania się czy podróżowania są 
bardzo duże w obecnych czasach, dlatego rozproszenie geograficzne do-
stawców nie powinno stanowić istotnej bariery. Poza tym w żaden sposób nie 
można usprawiedliwiać faworyzowania przedsiębiorstw lokalnych [3]. 

Udział w projekcie może być zyskowny, ale liczą się przecież nie tylko 
zyski ekonomiczne, ale sam prestiż związany z udziałem w takim projekcie. 
Przedsiębiorstwa powinny traktować udział w projekcie jako inwestycję i swo-
istą reklamę własnej działalności. Udział w takim projekcie jest bardzo ważnym 
doświadczeniem, które może pomóc w przyszłości wygrać inne przetargi. Ry-
nek tworzony przez wielkie projekty badawcze jest rynkiem wysoce specjalis-
tycznym, na którym istnieje duża bariera wejścia. Jest to rynek specyficzny, bo 
tworzony przez wiele krajów. Swoje produkty i usługi dostarczają najlepsze 
firmy z całego świata. Dla polskich przedsiębiorstw udział w takich projektach 
stanowiłby okazję do tego, by nawiązać kontakty oraz współpracę z wiodącymi, 
światowymi przedsiębiorstwami, które działają w obszarze high-tech [4]. Dla-
tego szkoda, iż szansa ta nie jest przez polskie przedsiębiorstwa wykorzysty-
wana. 

4. Ocena obecnego systemu wyboru dostawców  
w projekcie „Wielki Zderzacz Hadronów”  

Budowa LHC wymagała opracowania nowego modelu współpracy po-
między dużym laboratorium badawczym a przemysłem. Wymagało to opano-
wania zdolności współpracy na niespotykaną dotąd skalę pomiędzy środowis-
kiem naukowym a środowiskiem przemysłowym. Doświadczenie to jest bardzo 
ważne, gdyż duże projekty badawcze, wymagające budowy dużych infra-
struktur badawczych, nie skończą się w Europie na projekcie LHC. Tego typu 
projekty będą się pojawiały nieprzerwanie przez wiele lat. Dlatego też ważne 
jest opanowanie takiej umiejętności współpracy i gromadzenie wszelkich doś-
wiadczeń. 

Procedury zakupów i wyłaniania dostawców przez CERN stanowią 
często wzorce lub punkty odniesienia dla innych tego typu projektów. Rozwią-
zania technologiczne zastosowane w LHC wymagały rozwoju i zastosowania 
nowych technologii, którymi przemysł wcześniej nie dysponował, oraz wy-
musiły industrializację i rozproszenie produkcji elementów i podzespołów  
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akceleratora, która była prowadzona we wszystkich krajach członkowskich 
CERN oraz w USA, Japonii, Rosji, Indiach. W projekcie LHC mamy do czy-
nienia ze sprzężeniem zwrotnym pomiędzy CERN a przemysłem. Technologie 
były opracowywane w CERN, a następnie przemysł był angażowany w pro-
dukcje prototypów. Następnie rozwiązania były udostępniane podmiotom gos-
podarczym, które dokonywały wdrożenia często modyfikując koncepcje pier-
wotne zaproponowane przez fizyków i inżynierów z CERN. Wielkość tego 
projektu spowodowała, że stał się on sam w sobie na tyle głębokim i stabilnym 
zaawansowanym technologicznie rynkiem, że wiele przedsiębiorstw dostrzega-
jąc korzyści ekonomiczne zdecydowało się na uruchomienie specjalnych linii 
technologicznych pracujących przez kilka lat tylko na potrzeby LHC. Poza tym 
okazało się, że te nowe rozwiązania i technologie mogą znaleźć swoje zastoso-
wanie w innych dużych projektach oraz w innych dziedzinach życia np. w ener-
getyce, informatyce czy medycynie [4]. 

Niemniej jednak każdy system decyzyjny może i powinien podlegać pro-
cesowi uczenia się, zwłaszcza jeśli łatwo w nim dostrzec pewne niedoskona-
łości. Naszym zdaniem system decyzyjny stosowany w projekcie LHC jest zbyt 
„twardy” − w tym sensie, że diametralnie zmienia (wyostrza) sposób postępo-
wania po przekroczeniu ostrych granic cenowych, 10 000 CHF i 200 000 CHF.  
W przedziale spodziewanej ceny (10 000 CHF, 200 000 CHF) procedura po-
stępowania jest zupełnie inna niż powyżej dolnej granicy tego przedziału,  
a powyżej obowiązuje jeszcze inna procedura. Jednak w samym przedziale 
(10 000 CHF, 200 000 CHF) jest ona taka sama, niezależnie od tego, w której 
jego części się znajdujemy. Nie jest to zgodne z intuicją: jeśli faktycznie cena 
decyduje o „ostrości” procedur wyboru, to kontrakt o spodziewanej cenie około 
180 000 CHF powinien być traktowany inaczej niż kontrakt o spodziewanej 
cenie około 12 000 CHF. W literaturze problem wyboru dostawców jest rozwią-
zywany często za pomocą miękkich, elastycznych kryteriów [2], w omawianym 
projekcie nie zostało to zastosowane. 

Kolejnym zarzutem jest to, iż wydaje się, że obecny system wyboru do-
stawców nie jest w rzeczywistości do końca taki, jak został zapisany na  
papierze. Zarzuty o stronniczość (o wybór dostawców lokalnych) czy uwagi  
o preferowaniu dostawców z krajów niezbilansowanych, a także raczej niefor-
malna ocena wynikająca z „wizji lokalnej”, choć mają różną wagę z etycznego 
punktu widzenia, świadczą razem właśnie o tym, iż poza zapisanymi regułami 
stosuje się jeszcze inne, i to miękkie, a na pewno niesformalizowane. Być może 
brana jest pod uwagę wiarygodność danego kraju, może wygoda – do tego 
zarządzający projektem mają prawo, ale powinno to zostać zapisane. Podobnie  
zapisany powinien być formalny wpływ kryterium braku zbilansowania. Znowu 
jest to kryterium w ewidentny sposób miękkie. Kraj może być bardzo niezbilan-
sowany, średnio niezbilansowany i znikomo zbilansowany – w każdym z tych 
przypadków powinien być traktowany inaczej. 
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Trzecim zarzutem jest to, iż wydaje się, że nie wszystkie kryteria zostały  
w projekcie uwzględnione. Uderzający jest fakt, iż nie uwzględnia się kryteriów 
typu: „ważność danej dostawy dla projektu”, „potencjalny wpływ problemów  
z daną dostawą (jej terminem, jakością produktu) na termin realizacji projektu”, 
„ważność danej dostawy dla rozwoju nauki” itp. Przecież cena nie jest jedynym 
czy nawet często w ogóle nie jest miernikiem spełnienia tego typu kryteriów. 
Trzeba zauważyć, że są to wszystko kryteria miękkie. 

Ponadto, w obecny system wyboru dostawców nie ma wbudowanego 
procesu uczenia się, a reguły decyzyjne, wyznaczane na początku przez eksper-
ta, muszą być weryfikowane w praktyce, zwłaszcza w tego typu projektach, 
które trwają latami i procesem zmian reguł decyzyjnych trzeba zarządzać. We-
ryfikacja reguł decyzyjnych w procesie uczenia się jest wpisana w każdy system 
ekspercki [1].  

Zatem proponujemy zastosowanie w omawianym projekcie, jak i w in-
nych projektach tego typu, rozmytego systemu wyboru dostawców, systemu 
dynamicznego, którego rozmyte reguły decyzyjne, jak i słownik, którym one się 
posługują, będą podlegały weryfikacji i modyfikacjom na podstawie konkret-
nych doświadczeń. 

5. Idea rozmytego systemu wyboru dostawców  
w projekcie „Wielki Zderzacz Hadronów”  

Zarówno w obecnym systemie wyboru dostawców, jak i w propono-
wanym, stosowane są i powinny być reguły decyzyjne, zdefiniowane dla  
N atrybutów decyzji ( )NiAi ,...1=  oraz M procedur postępowania 

( ).,...1 MiPi =  Każdy atrybut decyzji może przyjmować wartość liczbową lub 
lingwistyczną. Zbiór możliwych wartości przyjmowanych przez atrybut iA  
oznaczmy jako ( ).,...1 NiZi =  ( )NiZi ,...1=  mogą być albo podzbiorami liczb 
rzeczywistych, albo skończonymi zbiorami wartości lingwistycznych, jakie 
może przyjmować dany atrybut. W tym ostatnim przypadku iZ  jest językiem, 
skończonym zbiorem pojęć, które muszą przedtem zostać zdefiniowane. 

Każda z procedur postępowania opisuje to, co należy zrobić w procesie 
wyboru dostawcy. W obecnym systemie mamy w sposób jawny wymieniony 
jeden atrybut – cenę. Atrybut ten przyjmuje wartości liczbowe. W sposób nie-
jawny występują takie atrybuty, jak zbilansowanie kraju, wynik „wizji lokal-
nej”, ukryte preferencje decydentów itp. W sformalizowanym systemie te atry-
buty musiałby mieć swój jasno zdefiniowany język. Procedury postępowania  
w obecnym systemie to np. „Wybierz dostawcę proponującego najmniejszą 
cenę”, „Sprawdź wiarygodność kandydata na miejscu” itp. 
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Proponujemy zachować stosowaną formę procedur, ewentualnie 
rozszerzając ich zbiór o inne, ale jeśli chodzi o atrybuty, proponujemy, by  
zbiory ( )NiZi ,...1=  były wyłącznie skończonymi zbiorami wyrażeń lingwis-
tycznych. Mielibyśmy zatem { }

iniiii wwwZ ,2,1, ,...,,= ( )Ni ,...1= , gdzie 

iniii www ,2,1, ,...,,  byłyby wyrażeniami lingwistycznymi. W ramach danego 

języka, czyli zbioru { },,...,, ,2,1, iniiii wwwZ = muszą być ujęte negacje, ko-
niunkcje i alternatywy pojęć podstawowych, np. jeśli mamy zbiór 

{ },dużusredni,małał=iZ  to musi on zostać uzupełniony o elementy „nieduży”, 
„niemały”, „mały lub duży” itp. Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób należy 
dokonywać uzupełnienia zbioru Zi można znaleźć w literaturze [6]. 

Reguły decyzyjne systemu ( )TlRl ,...1=  powinny być określone 
następująco: 

1. Dla każdego Tl ,...1=  jest zdefiniowany zbiór indeksów atrybutów 
występujących w danej regule, czyli { }.,...,1 NSl ⊂  

2. Dla każdego lSt ∈ jest zdefiniowana wartość tego atrybutu brana pod 
uwagę w danej regule, czyli ., lhtw  

3. Dla każdego Tl ,...1=  jest zdefiniowany zbiór indeksów procedur wy-
stępujących w danej regule, czyli { }.,...,1 MQl ⊂  

4. Sama reguła ( )TlRl ,...1= miałaby postać: 
jeśli tA  jest 

lhtw , dla każdego ,lSt ∈  stosuj procedury ., lm QmP ∈  

Zakładamy przy tym, że dla każdej pary różnych liczb { }Tll ,...1, 21 ∈   
mamy 

21 ll SS ≠  lub istnieje 
210 ll SSt =∈  takie, że 

2010 ,, ll htht ww ≠ . Warunek ten 
oznacza, że żadne dwie reguły nie mają takiej samej przesłanki. Jeśli w procesie 
generowania reguł tak się zdarzy, trzeba oszacować ważność każdej z reguł  
i wybrać tę ważniejszą [9].  

Zbiory atrybutów, reguł, procedur, a także możliwych wartości atrybutów 
oraz ich znaczenia powinny być określone przez eksperta, a następnie powinny 
podlegać weryfikacji w trakcie realizacji projektu oraz dopasowaniu do specy-
fiki konkretnych projektów. Atrybuty ( )NiAi ,...1=  to np. wielkość ceny, 
ważność decyzji dla projektu, ważność decyzji dla rozwoju nauki, potencjalne 
konsekwencje nieterminowej dostawy, potencjalne konsekwencje złej jakości 
produktu, stopień niezbilansowania kraju, stopień wiarygodności kraju, ogólne 
wrażenie po wizji lokalnej, waga bliskości geograficznej itd. Odpowiadające im 
słowniki ( ( )NiZi ,...1= ) to np. zbiory {znikoma, mała, średnia, duża bardzo 
duża}, {bardzo złe, złe, średnie, dość dobre, bardzo dobre, doskonałe},  
{nieznaczne, istotne, poważne, ogromne}  itd.  Procedury  ( )MiPj ,...1=   to np. 
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„wybierz dostawcę proponującego najniższą cenę”, „nadaj rankingi dostawcom  
wg takiego a takiego wzoru i wybierz dostawcę o najwyższej ocenie”, 
„przeprowadź wizję lokalną” 

Wartości lingwistyczne muszą być za każdym razem konkretnie zdefini-
owane. Będą one zbiorami rozmytymi [5], co sprowadza się do tego, że defini-
owane pojęcia będą mogły mieć nieostre granice, a konkretne cechy mogą 
występować w różnych stopniach, od 0 (dana cecha nie występuje wcale) do 1 
(dana cecha występuje w pełni), np. „duża cena to cena powyżej 200 000, cena 
poniżej 30 000 nie jest w żadnym stopniu duża, ale cena c z przedziału [30 000, 
200 000] jest duża w stopniu ( ) ( )3000020000030000 −−c . Słowniki będą 
musiały być dopasowywane do sytuacji – w jednym projekcie znaczenie słowa 
„duża cena” może być zupełnie inne niż w drugim projekcie. Niektóre pojęcia 
ze słowników nie będą mogły być zdefiniowane za pomocą wzorów (np. co to 
znaczy, że podczas wizji lokalnej firma wywarła średnie wrażenie?), a będą 
raczej subiektywne, ale też powinny być tak opisane, by każdy ekspert 
posługiwał się tym samym językiem, dopasowanym do aktualnej sytuacji. 

Reguły, tak jak wspomniano, mogą być modyfikowane. Mogą być też 
dodawane nowe reguły. Ważne, by system wyboru dostawcy był jak najbardziej 
skuteczny i uwzględniał wszystkie kryteria w sposób zgodny z ich znaczeniem 
dla celów projektu. 

Za przykład reguł niech służą dwie następujące: 
1. Jeśli znaczenie dostawy dla projektu duże i wiarygodność kraju mała, 

nie wybieraj danego dostawcy. 
2. Jeśli potencjalne konsekwencje opóźnienia małe, potencjalne kon-

sekwencje złej jakości małe, cena nie bardzo duża i kraj zbilansowany w stop-
niu małym, wybierz danego dostawcę. 

Podsumowanie 

Na gruncie analizy jednego z wielkich projektów badawczych zapropo-
nowano koncepcję wyboru dostawców. Jest to bardzo istotny problem, z natury 
swojej wielokryterialny. Każdy problem wielokryterialny można rozwiązywać  
w różny sposób. Chodziło tu o to, by zaproponowany sposób był kontynuacją  
i uogólnieniem istniejących procedur, a także był prosty w zastosowaniu  
i opierał się na języku niezmatematyzowanym. Ponadto, musi być elastyczny  
i przejrzysty oraz musi podlegać procesowi ciągłej modyfikacji. Jest to bardzo 
istotne, gdyż gra toczy się często o duże pieniądze i bardzo istotne jest, by  
po pierwsze, podejmować decyzje właściwe w danym kontekście, a po drugie, 
by decyzje te były jasne, zgodne z celami projektu i nie wzbudzały protestów 
czy podejrzeń o stronniczość. 
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Oczywiście należy uwzględnić pytanie, czy proponowana koncepcja sys-
temu może i powinna być stosowana w dużych projektach badawczych oraz 
jeśli tak, czy są szanse na jej akceptację ze strony wszystkich udziałowców 
projektu. W projektach finansowanych ze środków publicznych trzeba być 
szczególnie uczulonym na uniknięcie wszelkich zarzutów o niejasne kryteria 
czy manipulację w podejmowaniu decyzji, a na pierwszy rzut oka proponowany 
system może sprawiać wrażenie podatnego na tego typu podejrzenia. Niemniej 
jednak w pierwszym rzędzie trzeba stwierdzić, że duże projekty badawcze 
charakteryzują się często kilkudziesięcioletnim okresem trwania i przy tak 
długim horyzoncie czasowym kryteria podejmowania decyzji w sprawie za-
kupów i tak podlegają zmianom. Tak było w przypadku omawianego tu pro-
jektu. Wskazane jest, by te zmiany – i tak nieuniknione, gdyż w ciągu kilku-
dziesięciu lat kontekst projektu z pewnością ulegnie zmianie − podlegały 
zarządzaniu (zarządzanie zmianami w projekcie jest nieodzowną częścią 
zarządzania projektem), a dobre zarządzanie musi – zwłaszcza w przypadku tak 
długich projektów) − obejmować proces uczenia się. Celem przedstawionej tu 
propozycji jest zaproponowanie sytemu zarządzania zmianami w systemie za-
kupów w dużych projektach badawczych, właśnie po to, by zmiany te podlegały 
planowaniu i kontroli wszystkich udziałowców projektu.  

Drugim aspektem, jaki warto podkreślić jest to, że „system rozmyty” nie 
znaczy „system nieprecyzyjny”. Rozmyte systemy decyzyjne pozwalają 
uwzględnić różne kryteria w różnym stopniu, ale sposób tego uwzględnienia, 
czyli konkretny wzór rangujący potencjalnych dostawców, jest z góry określony  
i jednoznaczny. Musi być oczywiście upubliczniony odpowiednio wcześnie, 
przed ogłoszeniem kolejnych przetargów i dokładnie wyjaśniony. Ponieważ 
będzie to zawsze jeden wzór, wynikający z przyjętej wagi różnych kryteriów, 
jego zastosowanie może być u potencjalnych dostawców zautomatyzowane, 
choćby za pomocą tak popularnego narzędzia, jakim jest EXCEL. Stąd wy-
niknie prostota w jego zastosowaniu – potencjalny dostawca będzie mógł 
wprowadzać różne warianty swojej oferty i uzyska od razu jednoznaczną ocenę 
liczbową swojej propozycji, zgodną z aktualnymi preferencjami kierownictwa 
czy sponsorów projektu. Wydaje się zatem, iż są szanse na zastosowanie pro-
ponowanego systemu w praktyce. Szanse te muszą być oczywiście zweryfiko-
wane w praktyce, co jest kolejnym zadaniem badawczym zaplanowanym do 
realizacji. Dalszym krokiem będzie próba weryfikacji zaproponowanej kon-
cepcji w projekcie „Wielki Zderzacz Hadronów”, w którym, jak wspomniano, 
uczestniczy Politechnika Wrocławska. 
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PURCHASE PROBLEM IN BIG RESEARCH PROJECTS 

Summary 

In large scale research projects (projects that the time of their realization takes years  
and their budgets are counted in billions euro) there are usually a lot of different type of deliveries 
(some elements are cheap, some are really expensive, some of them are maybe cheap but very 
important for project, etc.). Responsible people in project team are made a lot of important  
decisions connected with choosing right supplier among huge number of different suppliers. 
Potential suppliers are very often unknown and their seats are situated in many places all over  
the world that’s why many decisions which are made are very risky. The biggest risk is connected 
with delay in supplies and/or with quality of deliveries. In this article, based on real project called 
Large Hadron Collider will be proposed conception of choosing suppliers or making decision 
about better check (or verification) of quality of potential suppliers (this is usually connected with 
travel and long stay in potential suppliers seats to make technological audit). In this conception 
will be used fuzzy number.  
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Wprowadzenie 

Jednostki samorządowe w Polsce realizują liczne projekty, które wzbu-
dzają nieraz spore emocje w społeczeństwie. Ludzie mają bowiem poczucie,  
iż przynajmniej częściowo i oni za nie płacą, a często są i bezpośrednio 
dotknięci przez sam proces realizacji tych projektów. Dotyczy to zarówno 
„spektakularnych” projektów inwestycyjno-budowlanych, jak i projektów 
wdrożeniowych, kiedy w urzędach wprowadzany jest nowy system obsługi czy 
inne zmiany, które mają pomóc społeczeństwu, ale społeczeństwo niekoniecz-
nie postrzega ten proces pozytywnie. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku 
opóźnień, które niestety są – ogólnie w projektach niemal każdej branży  
– czymś niemal normalnym. Jeśli nie ma opóźnień, to często okazuje się, że 
oddano produkt niedokończony i tak naprawdę opóźnienie – w sensie terminu 
oddania produktu dobrego i całego – jednak jest. Ponadto, w przypadku pro-
jektów współfinansowanych przez Unię Europejską trzeba trzymać się sztyw-
nych terminów. Dlatego w tego typu projektach bardzo ważne jest efektywne 
zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów. Musi ono być skuteczne, a jedno-
cześnie proste.  

Efektywne zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektu, zwłaszcza w przy-
padku projektów, w których występuje wielu wykonawców i wielu udzia-
łowców (a tak jest w projektach realizowanych przez urzędy), musi uwz-
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ględniać strukturę sieci projektowej. To ona bowiem pozwala określić wpływ 
poszczególnych zadań czy części projektu na ryzyko opóźnienia całego pro-
jektu, co jest od dawna oczywiste (powszechnie stosowana metoda ścieżki  
krytycznej oparta jest właśnie na strukturze sieci). Inne metody zarządzania 
ryzykiem, takie jak HAZOP FMEA, listy kontrolne, wspomagają zarządzanie 
ryzykiem opóźnienia projektu, ale w ostatecznym rozrachunku powinny być 
odniesione do sieci projektu i wpływu poszczególnych jej części na opóźnienie 
projektu.  

Proponowane w literaturze metody analizy sieci projektu pod kątem ry-
zyka opóźnienia projektu są zazwyczaj „naukowe” (oparte na teorii prawdo-
podobieństwa), zatem zbyt skomplikowane z punktu widzenia praktyków reali-
zujących projekty w urzędach państwowych, ale jednocześnie w pewnym sensie 
uproszczone, bo oparte na licznych założeniach. Z jednej strony modeluje się 
niepewne czasy trwania czy koszty poszczególnych zadań, reprezentując je za 
pomocą zmiennych losowych przedziałów [2] czy liczb rozmytych [4], przy-
znając, że na etapie planowania projektu nie potrafimy ich zazwyczaj oszaco-
wać dokładnie, a w następujących potem obliczeniach zakłada się zazwyczaj 
niezależność poszczególnych zmiennych od siebie, co jest założeniem w prak-
tyce nieprawdziwym. Ponadto, mając na celu oszacowanie czasów trwania pro-
jektu, wyznacza się ścieżki krytyczne (oparte na różnie definiowanych war-
tościach średnich − oczekiwany − liczb rozmytych czy zmiennych losowych) 
bądź ścieżki o wysokim stopniu krytyczności [4] i na tym analiza się kończy. 
Oczywiście informacja o tym, która ścieżka będzie w średnim przypadku kry-
tyczna (tak robi się w powszechnie znanej metodzie PERT) bądź które ścieżki 
mogą być krytyczne z dużym stopniem możliwości jest ważna, ale może nie 
być do końca adekwatna, jeśli założenie o niezależności czasów trwania czy 
kosztów poszczególnych zadań nie jest spełnione (a w praktyce bardzo często 
nie jest). Ponadto, przypadek średni jest tylko przypadkiem średnim i tak na-
prawdę niekoniecznie ma on praktyczne znaczenie, bo niekoniecznie wystąpi. 
Trzeba też pamiętać o tym, że oszacowanie rozmytych czy losowych liczb 
reprezentujących parametry poszczególnych zadań może być niezwykle trudne, 
zwłaszcza jeśli dużo różnych czynników decyduje o niepewności w ich oszaco-
waniu (czynniki ludzkie wewnętrzne, otoczenie projektu, czynniki techniczne, 
pogodowe itd.). W rezultacie stosuje się probabilistyczne czy rozmyte oszaco-
wanie reprezentujące „mieszankę” wpływu różnych czynników losowych. Jeśli 
w praktyce problemy pojawią się w jednym z wymienionych aspektów, to trud-
no będzie „wyłuskać” wpływ tego właśnie aspektu na ryzyko opóźnienia pro-
jektu.  
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W przypadku większości projektów (jeśli pojęcie „większości” odniesie-
my do teoretycznego zbioru wszystkich możliwych sieci projektowych o ustalo-
nej maksymalnej liczbie zadań) inne podejście nie jest możliwe z powodu 
złożoności problemu, chyba że zrezygnujemy z faktycznie efektywnego i sku-
tecznego zarządzania ryzykiem opóźnienia projektu. Nawet sieć o stosunkowo 
niewielkiej liczbie zadań może mieć dużo różnych ścieżek, a także dużo róż-
nych zależności między zadaniami, których uwzględnienie explicite byłoby 
praktycznie niemożliwe. Trzeba więc przyjmować upraszczające założenia, 
żeby uzyskać jakieś orientacyjne informacje na temat projektu i jego najbardziej 
newralgicznych punktów. Niemniej jednak należy postawić pytanie, czy zbiór 
sieci projektów występujących w praktyce, przynajmniej w niektórych dzie-
dzinach, nie jest zbiorem znacznie różniącym się od teoretycznie generowanego 
zbioru wszystkich możliwych sieci projektowych o ustalonej maksymalnej licz-
bie zadań. Doświadczenie w zakresie projektów realizowanych przez urzędy 
pozwala postawić hipotezę, iż te zbiory bardzo się od siebie różnią pod wzglę-
dem złożoności struktury sieci. Wydaje się, iż w praktyce występują często sieci 
o tak prostej strukturze, iż ich analiza może być znacznie dokładniejsza i lepiej 
odwzorowywać rzeczywistość.  

Literatura pokazuje wyraźnie, iż tzw. morfologia sieci ma znaczny wpływ 
na ryzyko opóźnienia projektu, a także na możliwości zarządzania tym ry-
zykiem. Tavares inni [14] proponują wskaźniki określające morfologię sieci  
i wykazują korelację między ryzykiem opóźnienia projektu a wartością odpo-
wiednich wskaźników. Natomiast Zammori inni [14] pokazują, że w sieciach  
o nieskomplikowanej morfologii można ryzyko opóźnienia kontrolować znacz-
nie efektywniej niż w ogólnym przypadku, rezygnując z upraszczających i nie-
raz zniekształcających rzeczywistość założeń. W rozpatrywanym studium  
przypadku, jak się wydaje reprezentatywnym dla pewnej grupy projektów reali-
zowanych przez jednostki samorządowe, struktura sieci jest na tyle nieskompli-
kowana, iż wydaje się, że jest możliwa dość prosta, a jednocześnie skuteczna 
analiza ryzyka opóźnienia projektu. Głównym celem opracowania jest za-
prezentowanie jej idei. 

Struktura artykułu jest następująca: najpierw przedstawimy zarys znanej  
z literatury analizy wpływu struktury sieci na ryzyko opóźnienia projektu i na 
stopień trudności zarządzania ryzykiem opóźnienia projektu. Następnie zostanie 
opisany badany projekt, realizowany przez wrocławskie starostwo powiatowe. 
Wreszcie zaproponujemy metodę zarządzania ryzykiem opóźnienia projektu 
dedykowaną przedsięwzięciom o prostej strukturze sieci projektowej. 
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1. Analiza ryzyka opóźnienia projektów przy różnych  

typach struktury sieci 

W ogólnym przypadku istnieją różne metody analizy ryzyka opóźnienia 
projektów [11; 12]. Niemniej jednak są one zazwyczaj na tyle „zmatematyzo-
wane”, iż nie będą przydatne w codziennej praktyce jednostek samorządowych. 
Część z tych metod opiera się na podejściu probabilistycznym − w tym przy-
padku obliczane są wartości średnie lub rozkłady planowanego czasu zakończe-
nia projektu, natomiast ścieżka krytyczna wyznaczana jest na podstawie war-
tości oczekiwanych czasów trwania poszczególnych zadań projektu. Inne me-
tody opierają się na podejściu przedziałowym lub rozmytym [1; 3; 4]. Również  
w tych przypadkach wyznacza się średni albo rozmyty czas trwania projektu,  
a ścieżki krytyczne wyznaczane są albo na podstawie średnich czasów trwania* 
albo dla różnych ścieżek wyznacza się stopnie ich krytyczności i rozpatruje się 
ścieżki najbardziej krytyczne. Inne sposoby zarządzania ryzykiem opóźnienia 
projektów opierają się na stosowaniu buforów w różnych miejscach sieci [5; 9], 
niemniej jednak sposób ich rozmieszczenia, a także wyznaczanie ich wielkości 
są jeszcze zbyt mało rozwinięte z praktycznego punktu widzenia, by mogły być 
stosowane w urzędach.  

W kilku artykułach zwraca się uwagę na wpływ struktury sieci na analizę 
ryzyka opóźnienia. Struktura sieci okazuje się mieć wpływ na złożoność 
obliczeniową problemu wyznaczania stopnia krytyczności poszczególnych 
ścieżek w przypadku rozmytych czasów trwania zadań [3]. Ponadto, struktura 
sieci okazuje się mieć wpływ na prawdopodobieństwo opóźnienia projektu. 
Pokazano [13], iż wskaźniki, takie jak liczba ścieżek w stosunku do liczby 
zadań czy maksymalna liczba relacji, jakimi powiązane jest jedno zadanie  
z innymi, czy też liczba ścieżek częściowych i ich powiązań z innym ścieżkami 
ma znaczny wpływ na prawdopodobieństwo opóźnienia projektu.  

Zammori i inni [14] zajmują się sieciami projektowymi, przy których 
liczba wszystkich ścieżek od początku do końca projektu jest na tyle mała, iż 
każdą ze ścieżek można zająć się osobno. Autorzy proponują rozpatrywać 
każdą ścieżkę projektu osobno i ocenić jej „szanse” na stanie się ścieżką kry-
tyczną podczas realizacji projektu z różnych punktów widzenia. Stosują między 
innymi następujące kryteria oceny stopnia krytyczności ścieżki: 

                                                           
* Wartość średnia liczby rozmytej może być definiowane na różne sposoby [8]. 
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a. Możliwa zmienność długości zadań na ścieżce wynikająca z wewnętrz-
nych uwarunkowań organizacji, z „normalnej” zmienności warunków realizacji 
zadania (gorsze lub lepsze samopoczucie wykonawców, większe lub mniejsze 
natężenie normalnych obowiązków pozaprojektowych, codzienne problemy  
i zaburzenia w pracy, niewiedza czy brak umiejętności/doświadczenia członków 
organizacji. 

b. Potencjalne możliwości skrócenia pewnych zadań na ścieżce w razie 
potrzeby (czyli w razie przedłużenia się innych zadań na ścieżce bądź innych 
ścieżek), oczywiście związane z dodatkowymi kosztami – ten czynnik, w prze-
ciwieństwie do pozostałych, powinien być jak największy. 

e. Ryzyko znacznych poprawek – chodzi o identyfikację tych zadań na 
ścieżce bądź wpływających na zadania na ścieżce, po wykonaniu których może 
się okazać, iż zadanie trzeba wykonać jeszcze raz. Są to zazwyczaj zadania  
o dużym stopniu nowości dla danej organizacji. W przypadku problemów pod-
czas realizacji takich zadań osoby odpowiedzialne za daną ścieżkę i za ścieżki 
uzależnione od tego zadania powinna być powiadomione, żeby odpowiednio 
zmieniły oszacowanie czasu realizacji całych ścieżek. 

d. Ryzyko opóźnień wynikające z dzielenia zasobów z innymi zadaniami 
danego projektu, ale przede wszystkim z innymi projektami. Osoba odpowied-
zialna za daną ścieżkę powinna takie zadania zidentyfikować i być uwrażli-
wiona na problemy w zadaniach/projektach, z którymi zadania „jej” ścieżki 
dzielą zasoby. 

e. Możliwa zmienność długości zadań na ścieżce wynikająca z wpływu 
czynników zewnętrznych. Osoba odpowiedzialna za daną ścieżkę powinna 
zidentyfikować te zadania, na których czas trwania mogą mieć wpływ zdarzenia 
niezależne od organizacji i być uwrażliwiona na niebezpieczeństwo materiali-
zacji tego typu zdarzeń. 

Zammori i inni [14] stosują aparat liczb rozmytych do kwantyfikacji 
poszczególnych kryteriów, a następnie jedną z metod rozmytej oceny wielo-
kryterialnej, by ocenić stopień krytyczności poszczególnych ścieżek. Jednak ze 
względu na adresata systemu zarządzania ryzykiem, jakim w przypadku ni-
niejszej propozycji są jednostki samorządowe, w których tego rodzaju podejścia 
nie mają szans na praktyczne zastosowanie [10], rezygnujemy z tej części pro-
pozycji autorów artykułu, ograniczając się do określenia stopnia spełnienia kry-
teriów a-e. Resztę pozostawiamy nieformalnej ocenie osób odpowiedzialnych 
za poszczególne ścieżki. Podejście to zilustrujemy na przykładzie studium. 
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2. Opis projektu 

Niniejszy i kolejny podrozdział został opracowany na podstawie doku-
mentów wewnętrznych i wywiadów z pracownikami Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu. Trzeba zaznaczyć, że dokumentacja była bardzo niekompletna, 
stąd pojawiła się konieczność opracowywania post fatum niektórych doku-
mentów, które zgodnie z zasadami zarządzania projektami powinny były po-
wstać na etapie planowania projektu.  

Przedstawiany projekt znany jest pod nazwą  „Rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej na obszarze powiatu wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowa-
dzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i pod-
miotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica. Jordanów Śląski, 
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” [6].  

Głównym celem projektu jest uzupełnienie i poprawa funkcjonalności  
infrastruktury teleinformatycznej oraz budowa zintegrowanego systemu infor-
matycznego wspomagających zarządzanie współpracujących jednostek tj. Po-
wiatu Wrocławskiego i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina, a także zwiększenie dostępności do 
administracyjnych usług elektronicznych dla mieszkańców Powiatu Wrocław-
skiego.  

Cele szczegółowe zostały określone w sposób następujący: 
Wzrost jakości i szybkości obsługi mieszkańców i podmiotów gospo-

darczych. 
Racjonalizacja wydatków urzędów, zwiększenie efektywności zarządza-

nia jednostką. 
Stworzenie usług elektronicznych dla mieszkańców powiatu i inwes-

torów. 
Usprawnienie obiegu dokumentacji dzięki wprowadzeniu elektronicz-

nego obiegu dokumentów. 
Ułatwienie archiwizacji danych – forma elektroniczna. 
Ułatwienie kontaktu z urzędami oraz uzyskania informacji jawnych. 
Ułatwienie współpracy i komunikacji pomiędzy urzędami i jednostkami 

pomocniczymi. 
Projekt zakłada między innymi zakup komputerów i oprogramowania, 

mający na celu podniesienie efektywności pracy urzędników powiatu wrocław-
skiego i gmin partnerskich, zwiększając tym samym standard usług ofero-
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wanych klientom. Wdrożone rozwiązania umożliwią mieszkańcom na terenie  
powiatu wrocławskiego załatwianie określonych spraw urzędowych on-line, po-
przez dostęp do elektronicznych skrzynek podawczych w urzędach. 

Ponadto, utworzenie e-puntków w sołectwach oraz dwóch Biur Obsługi 
Klienta w Smolcu i Gniechowicach umożliwi korzystanie z tego serwisu tym 
klientom, którzy nie mają stałego dostępu do Internetu. 

Zakres prac projektowych został podzielony na fazy główne − Przygoto-
wanie dokumentacji i organizacja projektu, Przygotowanie infrastruktury  
– sprzęt, Zakup Platformy Transakcyjnej(PT), E-obsługa interesantów, Zew-
nętrzny audyt projektu, Pozostałe wdrożenia. Następnie, zgodnie z logiką two-
rzenia WBS, nastąpiła ich dekompozycja na zadania bardziej szczegółowe  
(tabela 1). 

 
Tabela 1 

 
Struktura podziału pracy dla realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  

na obszarze powiatu wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności  
elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: 

Czernica. Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” 

Nr 
zadania Nazwa zadania 

1 2 
  1 Przygotowanie dokumentacji i organizacja projektu 
  2 Podpisanie porozumienia z partnerami 
  3 Opracowanie studium wykonalności 
  4 Złożenie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem  

o dofinansowanie z UE 
  5 Stworzenie zespołu ds. projektu 
  6 Zewnętrzne zarządzanie projektem 
  7 Szczegółowa specyfikacja wymagań 
  8 Przygotowanie infrastruktury – sprzęt 
  9 Rozbudowa połączeń sieciowych 
10 Zakup sprzętu teleinformatycznego 
11 Przydział zakupionego sprzętu teleinformatycznego 
12 Instalacja sprzętu teleinformatycznego 
13 Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania platformy teleinformatycznej  

e-Urząd 
14 Zakup Platformy Transakcyjnej (PT) 
15 Integracja poszczególnych obszarów funkcjonalnych platformy transakcyjnej 
16 Integracja systemów wewnętrznych zarządzania zadaniami jednostek z PT 
17 22 bazy danych czterech typów 
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cd. tabeli 1 

1 2 
18 Elektroniczne formularze 
19 Utworzenie Lokalnego Centrum Certyfikacji 
20 Biuletyn Informacji Publicznej − rejestry on-line 
21 Integracja platformy transakcyjnej, BIP, MZZL oraz serwisu www SPW 
22 Wybór administratorów systemu 
23 System rejestracji czasu pracy 
24 Prace nad Modułem Zarządzania Zasobami Ludzkimi (MZZL) 
25 Zakup elektronicznego podpisu kwalifikowanego 
26 "System Bezpieczeństwa związany z wdrożeniem ""e-Urząd""" 
27 Pilotażowe wdrożenie platformy transakcyjnej 
28 Konfiguracja i uruchomienie sprzętu i oprogramowania we wszystkich  

lokalizacjach projektu 
29 Szkolenia z zakresu obsługi aplikacji 
30 E-obsługa interesantów 
31 Stworzenie jednolitego interfejsu użytkownika 
32 Aktualizacja informacji na serwerze www 
33 Organizacja usługi telefonicznego wsparcia dla użytkowników 
34 Utworzenie Biura Obsługi Klienta 
35 Utworzenie nowych e-punktów kontaktu klienta z urzędem 
36 Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu 
37 Zewnętrzny audyt projektu 
38 Zewnętrzny audyt projektu 
39 Pozostałe wdrożenia 
40 Pozostałe wdrożenia 
41 Koniec 

 
Jednym z etapów prac nad harmonogramem niniejszego projektu były 

rozmowy z pracownikami starostwa powiatu wrocławskiego, z osobami odpo-
wiedzialnymi za zewnętrzne zarządzanie projektem oraz z podwykonawcami,  
w celu zidentyfikowania zależności pomiędzy zadaniami drugiego poziomu 
WBS. Następnie niezależny ekspert (niezaangażowany w pracę nad niniejszym 
projektem), posiadający ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania projek-
tami o tożsamym zakresie, dokonał weryfikacji wskazanych zależności. Te dwa 
źródła informacji zostały wykorzystane do stworzenia (post factum) harmono-
gramu realizacji projektu, który w ujęciu sieci projektu prezentowany jest 
poniżej (rys. 1). 
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Rys. 1. Sieć projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu  
wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych 
usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica. 
Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” 
 
Sieć projektu okazała się siecią o relatywnie prostej strukturze. Ścieżki 

mają części wspólne, ale tylko na swoich początkach i końcach. Zadania za-
znaczone na rys. 1 ciemniejszym kolorem są krytyczne w przypadku oszacowań 
czasów trwania zadań przyjętych na etapie planowania projektu (do ich wy-
znaczania zastosowano klasyczną metodę ścieżki krytycznej). 
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3. Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektu  

w powiązaniu ze specyficzną strukturą sieci  
projektowej 

Wskazane zależności pomiędzy zadaniami zdecydowały o kształcie sieci 
projektu, w której można wyróżnić dziewięć ścieżek (tabela 2).  

 
Tabela 2 

 
Identyfikacja ścieżek w sieci projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze 
powiatu wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych 

usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica. Jordanów 
Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” 

Lp. Ścieżka 
I 2-6-5-7-3-4-9-10-11-12-21-28-29-27-40-41 
II 2-6-5-7-3-4-14-18-15-31-16-21-28-29-27-40-41 
III 2-6-5-7-3-4-14-17-20-15-31-16-21-28-29-27-40-41 
IV 2-6-5-7-3-4-24-23-21-28-29-27-40-41 
V 2-6-5-7-3-4-22-26-25-19-21-28-29-27-40-41 
VI 2-6-5-7-3-4-34-33-32-28-29-27-40-41 
VII 2-6-5-7-3-4-34-35-32-28-29-27-40-41 
VIII 2-36-40-41 
IX 2-38-41 

 
Ścieżki o numerze jeden oraz dziewięć są ścieżkami krytycznymi. Nie-

mniej jednak ścieżki te zostały uznane za krytyczne przy użyciu metody kla-
sycznej i statycznej, nieuwzględniającej potencjalnej zmienności czasów trwa-
nia pozostałych zadań. Ryzyko zmiany czasu trwania pozostałych zadań istniało  
i było znaczne, co zostało stwierdzone w wyniku wielu rozmów z pracowni-
kami urzędów, odpowiedzialnych za poszczególne zadania w projekcie, oraz  
w wyniku zasięgnięcia opinii ekspertów, posiadających doświadczenie w pra-
cach projektowych o tożsamym zakresie. Dodatkowo, przy definiowaniu ryzyka 
zostało uwzględnione każde indywidualne zgłoszenie ze strony osób bezpoś-
rednio zaangażowanych w projekt, tzn. urzędników, dostawców itp. Dla zwięk-
szenia obiektywizmu identyfikacji ewentualnych rodzajów ryzyka, posłużono 
się również takimi technikami, jak lista kontrolna (checklist), burza mózgów, 
przy czym te propozycje potencjalnego ryzyka zostały poddane ocenie eksperta.  
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Podczas wywiadów i indywidualnych zgłoszeń osoby identyfikujące  
ryzyko były również proszone o podanie jego wartości, która następnie była 
poddana ocenie eksperta – zatwierdzana lub modyfikowana. Przy identyfikacji 
ryzyka należało również powiązać je z jednym lub więcej niż jednym kryterium 
spośród kryteriów wymienionych w rozdziale 2.  

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że najbardziej narażonym na 
ryzyko opóźnienia terminu zakończenia realizacji są zadania związane ze spe-
cyfikacją wymagań oraz z integracją systemów wewnętrznych zarządzania za-
daniami jednostek z platforma teleinformatyczną.  

W pierwszym przypadku problem polega na formalnej formie komuni-
kacji, wymuszonej przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych [15]. Ma to negatywny wpływ na efektywność komunikacji, przez 
co może powodować opóźnienia w wypracowania odpowiedniej specyfikacji 
wymagań, jak i również mieć negatywne konsekwencje dla rzetelności przy-
gotowywanej dokumentacji, skutkujące w dalszej realizacji projektu.  

Co się tyczy drugiego ryzykogennego obszaru, problem polega na tym,  
iż rzeczą trudną, a wręcz niemożliwą jest dokonanie trafnej estymacji czasu 
potrzebnego na dokonanie integracji istniejącej infrastruktury z nowo wprowad-
zanym rozwiązaniem. Problemy związane z tym etapem realizacji projektu mają 
zróżnicowany charakter – począwszy od problemów związanych z kompatybil-
nością, po te, których przyczyną jest czynnik ludzki. 

Potencjalne zmiany czasu realizacji poszczególnych zadań mogą sprawić, 
iż w trakcie realizacji projektu inne ścieżki staną się ścieżkami krytycznymi  
i będą decydowały o rzeczywistym czasie zakończenia projektu.  

W tabeli 3 podano uzyskane wyniki oceny ryzyka, wraz z przyporządko-
waniem ich od kryteriów a-e, wymienionych w rozdziale 2.  

 
Tabela 3 

 
Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka dla realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury tele- 

informatycznej na obszarze powiatu wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie 
dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu  

powiatu i gmin: Czernica. Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka” 

Numer 
zadania Definicja ryzyka 

Wartość 
1-5 

kryterium 
1 2 3 
2 Brak porozumienia w kwestii podziału odpowiedzialności  

w projekcie 
2,a) 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 
3 Problemy komunikacyjne − trudność w uzyskaniu koniecznych  

informacji 
3,e) 

4 Opóźnienie akceptacji wniosku na szczeblu krajowym 2,e) 
Opóźnienie ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania 2,e) 
Opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie 2,e) 

5 Problemy kadrowe na poziomie każdego z partnerów projektu  
– brak odpowiedniej osoby do oddelegowania 

2,d) 

6 Brak kandydata o wymaganym profilu 2,d) 
7 Nieuwzględnienie wszystkich wymaganych charakterystyk 4,a) 

Problemy komunikacyjne – formalizacja komunikacji − Ustawa  
o zamówieniach publicznych 

4a),e) 

9 Niewywiązanie się wykonawców z umowy 3,e) 
Konieczność zwiększenia zakresu prac 2,e) 

10 Opóźnienia w procesie zaopatrzenia 2,e) 
11 Nieodpowiedni (niezgodny z rzeczywistym zapotrzebowaniem)  

podział prac 
2,a) 

12 Problemy z kompatybilnością nowego sprzętu z istniejącą  
infrastrukturą, nie uwzględnione w dokumentacji technicznej 

4,d) 

14 Trudności w znalezieniu produktu dopasowanego do opisu zawarte-
go  
w specyfikacji wymagań 

2,e) 

15 Nieefektywna integracja/konfiguracja systemu − niezgodna  
z rzeczywistymi procedurami urzędu 

4,d) 

16 Trudności związane ze integrowaniem rozwiązania informatyczne  
wielu producentów konfiguracją i integrację nowych elementów  
w istniejącej infrastrukturze – np. może się zdarzyć, że stosowane  
rozwiązania informatyczne, nie są wspierane przez producentów 

5,c) 

17 Braki informacyjne w istniejących bazach danych 3,a) 
Trudności z uzyskaniem spójności i integralności bazy danych 3, c) 

18 Problem z wypracowaniem spójnej a zarazem funkcjonalnej wersji 
dokumentu 

2, c) 

19 Trudności z opracowaniem Polityki certyfikacji 2, c) 

20 
Umiejętności personelu − wymagania formalne i techniczne BIP 2, a) 
Braki w informacjach mających być opublikowanymi w ramach BIP 3,a) 

21 Nieefektywna z punktu widzenia klienta integracja/konfiguracja  
systemu 

4,c) 

22 Umiejętności personelu 2,a) 
23 Opór personelu przed zmianami 3,a) 

24 
Dostępność koniecznych informacji, dokumentacji 3,a) 
Dostępność personelu 2,b) 
Problemy komunikacyjne 3,a) 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 
25 Opóźnienie w dostarczeniu usługi – niewielka liczba oferentów 2,e) 

26 Trudności z uzyskaniem wymaganej funkcjonalności przy  
przestrzeganiu wymogów przyjętej Polityki Bezpieczeństwa 

2,e) 

27 
Słaba koordynacja zasobów ludzkich 2,a),e) 
Wady ukryte produktów projektu 3,c) 

28 
Nieprawidłowa konfiguracja technologiczna systemu 3,c) 
Braki sprzętowe 2,e) 

29 
Opór personelu przed zmianami − konieczność dodatkowych szko-
leń 

2,a),c) 

Umiejętność personelu 3,a) 

31 Problem z wypracowaniem jednolitego, ergonomicznego z punktu 
widzenia użytkownika interfejsu 

3,c) 

33 
Problem z infrastrukturą telekomunikacyjną 2,e) 
Trudności w znalezieniu personelu do obsługi CT 2,e),c) 

34 Umiejętność personelu 3,a),c) 
35 Umiejętność personelu (sołectwa) 4 a),c) 

36 Niska skuteczność prowadzonych działań – konieczność przedłuże-
nia 

2,e) 

38 Opóźnienia w pracach nad wdrożeniem systemu związane  
z działaniami audytowymi 

2,e) 

40 Słaba koordynacja zasobów ludzkich 2,a) 
 
W trakcie przyporządkowywania ryzyka do kryteriów okazało się, iż kry-

teria oceny stopnia krytyczności ścieżki zaproponowane w literaturze wydają 
się zbyt mało szczegółowe i zasugerowano, by popracować nad ich uszczegóło-
wieniem. Wydaje się to jak najbardziej realne z praktycznego punktu widzenia, 
gdyż w projekcie występuje tylko dziewięć ścieżek. Proponuje się zatem wpro-
wadzenie funkcji właścicieli poszczególnych ścieżek, którzy kontrolowaliby 
ryzyko wydłużenia „swojej” ścieżki ponad długość aktualnej ścieżki krytycznej. 
Musieliby w tym celu zapoznać się, w jakich aspektach projektu tkwią za-
grożenia dla „ich” zadań, a także komunikować się z właścicielami ścieżek, 
które z ich ścieżkami mają część wspólną. Jednak prosta struktura sieci sprawi, 
iż komunikacja nie będzie zbyt rozbudowana. Wprawdzie musieliby się ze sobą 
komunikować niemal wszyscy właściciele ścieżek, ale komunikacja ta do-
tyczyłaby głównie zadań będących częścią wspólną prawie wszystkich ścieżek: 
zadań 2,6,5,7,3,4,21,28,29,27,40. Zadania te są aktualnie krytyczne, więc fakt, 
iż byłyby od początku „pilnowane” przez kilku właścicieli ścieżek, zmniejszy 
prawdopodobieństwo wydłużenia aktualnych ścieżek krytycznych. Jedno-
cześnie właściciele ścieżek kontrolowaliby powiązania między zadaniami  
– i nie chodzi tu o powiązania uwidocznione na sieci projektu, a raczej  
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o zależności tam nieuwidocznione. Na przykład, jeśli w zadaniu 2 zmateriali-
zuje się ryzyko związane z umiejętnościami personelu, właściciele wszystkich 
ścieżek będą musieli zastanowić się, w jakim stopniu umiejętności personelu  
– tego konkretnego personelu z zadania 2 – będą mogły wpłynąć na zadania na 
„ich” ścieżkach. Właściciele ścieżek będą również mogli kontrolować, czy ich 
ścieżka nie okaże się połączona z innym ścieżkami poprzez inne jeszcze po-
wiązania, niezidentyfikowane na rys. 1. Tego typy analizy, obejmujące nie-
sformalizowane powiązania, zależności oraz zjawiska pojawiające się w trakcie 
realizacji, mogą być z powodzeniem przeprowadzone w projekcie o takich roz-
miarach i stopniu złożoności, jak analizowany tutaj projekt. Podział ryzyka 
według różnych kryteriów może też być pomocą: właściciele ścieżek mogą się 
zwracać do różnych ekspertów. Różne kryteria stanowią również podpowiedź, 
zwracającą uwagę właścicieli ścieżek na różne typy ryzyka, często powiązane  
z tymi, które wystąpiły na innych ścieżkach. Właściciele ścieżek mogą również 
korzystać z informacji o możliwościach przyśpieszenia realizacji zadań i dzielić 
te informacje z innymi właścicielami ścieżek.  

Na przykład ścieżka IV ma możliwości skrócenia swojego czasu trwania, 
dzięki dostępności dodatkowych zasobów (kryterium b)), a ścieżka IX takich 
możliwości nie ma. Można też zauważyć, że na ścieżkach VIII i IX nie wy-
stępuje ryzyko powtarzania jakiegoś zadania, podczas gdy na pozostałych ścież-
kach takie ryzyko występuje.  

W przypadku zadań należących do kilku ścieżek danemu zadaniu przy-
gląda się kilku właścicieli ścieżek, dzięki czemu mogą oni zauważyć więcej 
zagrożeń, ale i więcej szans z nim związanych. Powinni oni przekazywać sobie 
wzajemnie informacje dotyczące wspólnych zadań, a następnie każdy z nich po-
winien ocenić wagę i znaczenia danej informacji dla ryzyka opóźnienia „jego” 
ścieżki. Wymiana informacji między właścicielami ścieżek pomoże także  
w decyzjach o ewentualnym przerzuceniu zasobów ze ścieżek krótkich do 
ścieżek za długich.   

Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu zaproponowano zarządzanie ryzykiem opóź-
nienia projektu poprzez wprowadzenie funkcji „właścicieli ścieżek”. Właściciel 
ścieżki jest odpowiedzialny za jedną ze ścieżek w sieci projektowej – szacuje jej 
planowaną długość oraz w różnych kategoriach, ocenia ryzyko przedłużenia 
ścieżki w sposób zagrażający pomyślnemu zakończeniu projektu lub szanse 
skrócenia ścieżki tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo zakończenia projektu  
w terminie.  
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Podejście takie nie byłoby możliwe do wdrożenia w ogólnym przypadku, 
gdyż sieci projektowe mogą mieć bardzo dużo ścieżek. Niemniej jednak ba-
dania pokazują, iż wiele projektów w praktyce ma sieć o prostej strukturze. Jest 
tak np. w wielu projektach realizowanych przez jednostki samorządowe.  
W przypadku tego typu sieci projektowych możliwe jest inne zarządzanie ryz-
kiem opóźnienia projektu − dokładniejsze, w większym stopniu oparte na ko-
munikacji, bezpośredniej obserwacji i dzieleniu się nieformalnymi informacja-
mi, dopasowane do potrzeb konkretnego projektu. Nie trzeba przy tym stosować 
złożonych modeli matematycznych, niezrozumiałych dla praktyków, a w do-
datku opartych często na nieprawdziwych, a ukrytych założeniach. 

Zaproponowana metoda została wstępnie przetestowana w starostwie po-
wiatowym we Wrocławiu. Niemniej jednak nastąpiło to w zasadzie post factum,  
w końcowej fazie realizacji projektu. Dlatego konieczne są dalsze badania, 
pozwalające zweryfikować metodę w praktyce i zmodyfikować ją tak, by speł-
niała oczekiwania kierowników tych projektów, których sieć jest na tyle nie-
skomplikowana, by można było zastosować proponowaną metodę.  

Zaproponowane podejście, wprowadzające dodatkowe, i to nieraz dość 
liczne osoby „funkcyjne” do struktury organizacyjnej projektu, a także po-
wodujące, że niektóre zadania będą kontrolowane przez kilku właścicieli ście-
żek, wymaga sprecyzowania zależności kompetencyjnych i organizacyjnych 
między kierownikiem projektu i właścicielami ścieżek, a także między poszcze-
gólnymi właścicielami ścieżek. Generalnie właściciele ścieżek mają włączyć się 
w ogólną filozofię zarządzania ryzykiem projektu, polegającą na aktywnym 
uczestnictwie w tym procesie możliwie wszystkich udziałowców projektu  
i zgłaszaniu przez nich do kierownika projektu wszelkich uwag i propozycji  
w tym zakresie. To kierownik projektu w ostatecznym rozrachunku zadecyduje, 
jakie, kiedy i czy w ogóle jakieś kroki mają być podjęte. Natomiast rola 
właścicieli ścieżek będzie w zarządzaniu ryzykiem opóźnienia projektu bardzo 
ważna, bo o opóźnieniu projektu decyduje zawsze jakaś ścieżka, która się  
okazuje dłuższa niż to było planowane. Dlatego tak istotne jest, by były wy-
znaczone osoby, które przyglądałaby się projektowi przez pryzmat ścieżek.  
Osoby te zbierałyby wszelkie informacje dotyczące „swoich” ścieżek, odpo-
wiednio by je opracowywały i przekazywały kierownikowi projektu. Dzięki 
temu ścieżki wydłużające się lub grożące wydłużeniem zostaną wcześnie wy-
kryte niż w przypadku metod zarządzania ryzykiem nieuwzględniających 
ścieżek i ich aktualnego (potencjalnie często się zmieniającego) stopnia kry-
tyczności. 
  



Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta 312

 
Literatura 

1. Chanas S., Kamburowski J. (1981). The Use of Fuzzy Variables in PERT. Fuzzy
Sets and Systems, 5(1). s.11-19. 

2. Chanas S., Zieliński P. (2002). The Computational Complexity of the Criticality
Problems in a Network with Interval Activity Times. European Journal of Opera-
tional Research, 136(3), s. 541-550. 

3. Chanas S., Zieliński P. (2003). On the Hardness of Evaluating Criticality of Activi-
ties in a Planar Network with Duration Intervals. Operations Research Letters, 
31(1). s. 53-59. 

4. Chen S.P. (2007). Analysis of Critical Paths in a Project Network with Fuzzy
Activity Times. European Journal of Operational Research, 183(1). s. 442-459. 

5. Goldratt E. (1997). Critical Chain. North River Press, Great Barrington. 
6. Grzeszczyszyn M. (2009). Studium Wykonalności Rozbudowa infrastruktury tele-

informatycznej na obszarze powiatu wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie 
i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica. Jordanów Śląski, Kąty Wroc-
ławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina. Wrocław. 

7. Kamburowski J. (1992). Bounding the Distribution of Project Duration in PERT
Networks. Operations Research Letters, 12(1). s. 17-22. 

8. Kuchta D. (2002). Miękka matematyka w zarządzaniu. Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław. 

9. Kuchta D., Kobylański P. (2007). A Note on the Paper by M.A. Al-Fawzan and 
M. Haouari About a Bi-objective Problem for Robust Resource-constrained Project 
Scheduling. International Journal of Production Economics, 107(2). s. 496-501. 

10. Kuchta D., Ptaszyńska E. (2010). Zarządzanie ryzykiem poprzez uczenie się w pro-
jektach europejskich. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '10. Red. T. Trzaskalik. 
AE, Katowice, s. 221-230. 

11. Skorupka D. (2007). Metoda identyfikacji i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć
budowlanych. WAT, Warszawa. 

12. Skorupka D. (2004). Neural Networks in Risk Management of a Project. 2004
AACE International Transaction, (CSC.1.51–CSC.1.57). The Association for the 
Advancement of Cost Engineering, USA, Washington. 

13. Valadares Tavares L., Auntes Ferreira J., Coelho J.S. (1999). The Risk of Delay
of a Project in Terms of the Morphology of its Network. European Journal of Ope-
rations Research, 119, s. 510-537. 

14. Zammori F.A., Braglia M., Frosolini M. (2009). A Fuzzy Multi-criteria Approach 
for Critical Path Definition. International Journal of Project Management, 27(3),
s. 278-291. 



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPÓŹNIENIA PROJEKTÓW… 313

15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2010, 
nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011, nr 5, poz. 13
i nr 28, poz. 143. 

 
 

MANAGEMENT OF DELAY RISK IN PROJECTS OF A SIMPLE NETWORK  

STRUCTURE, REALISED BY SELF GOVERNMENT UNITS 
 

Summary 
 
This paper focuses on the identification of the critical path in noncomplex projects net-

works. The main objective of this paper is to present the idea of a relatively simple but effective 
risk analysis of project delay for this group of projects. The proposed risk management method  
of project duration overrunning introduces the “path´s owners” function. This approach is based 
on the assumption that each of the paths in the project network is monitored by its owner who 
estimates its planned length and, in various categories, assesses the risk of extending the path  
in a way that threatens the successful project performance as well as the opportunity to shorten  
the path to increase probability of the on-time project completion. In order to visualize the  
implementation and the potential of the proposed approach, the article provides an example con-
cerning the noncomplex networks project, performed by a local government unit in Wrocław.  
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METODA DYNAMICZNEGO  

HARMONOGRAMOWANIA PORTFELI PROJEKTÓW  

PRZY OGRANICZONYCH ZASOBACH* 
 
 

Wprowadzenie 

Nowe tendencje w zarządzaniu projektami, przejawiające się w tworzeniu 
biur zarządzania projektami (PMO − Project Management Office), skupiających 
zarządzanie całym portfelem projektów danej instytucji, rodzą nowe problemy  
w harmonogramowaniu projektów. Na problem harmonogramowania portfela 
projektów można spojrzeć jak na harmonogramowanie pojedynczego projektu, 
w którym istnieje wiele rodzajów aktywności powiązanych w niespójne grafy 
czynności, połączonych jednak koniecznością korzystania ze wspólnych ogra-
niczonych zasobów. 

W tym świetle problemem staje sie dobór nowych projektów do portfela 
oraz co za tym idzie modyfikacje istniejących harmonogramów. W przedsta-
wionej perspektywie na problem ten można spojrzeć jak na rozważany już  
w literaturze problem dynamicznego harmonogramowania, polegający na mo-
dyfikacjach w sieciach czynności pojedynczych projektów. W pracy przedsta-
wiono koncepcję dynamicznego harmonogramowania portfeli projektów przy 
ograniczonych zasobach pozwalające na optymalny dobór nowego projektu do 
istniejącego portfela ze względu na ograniczenia w dostępności do zasobów.  

1. Biura projektowe 

Biura Projektowe (Project Management Office − PMO) to za definicją 
PMBoK [15]: „wyodrębnione jednostki organizacyjne do celów zcentralizo-
wania i koordynacji zarządzania projektami”. Ich specyfiką jest ciągła do-

                                                           
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2013 jako projekt badawczy nr NN 111 

267138. 
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stępność w oferowaniu wsparcia w zakresie zarządzania projektami w formie 
szkoleń, oprogramowania itp. Biura projektowe tworzą w swej działalności 
portfele projektów. 

Jak podkreśla PMBoK, jedną z kluczowych własności PMO jest dzielenie  
i koordynacja zasobów pomiędzy wszystkimi projektami administrowanymi 
przez biuro [15]. Tworząc nowy portfel, poprzez dodawanie nowych projektów, 
należy tak utworzyć haromonogram, by wszystkie zasoby były optymalnie wy-
korzystane, a jednocześnie by projekt miał dostęp do właściwych zasobów. 
Zadanie to można sprowadzić do problemu harmonogramowania przy ograni-
czonych zasobach.  

2. Harmonogramowanie przy ograniczonych zasobach 

Problem harmonogramowania przy ograniczonych zasobach oznaczany 
jako RCPSP (Resource Constrained Project Scheduling Problem) jest szeroko 
rozważany w literaturze. W problemie tym stosowana jest klasyczna notacja, 
którą przyjmujemy za pracą Bruckera [4]: 
– V = {0,1, …, n, n+1} – zbiór czynności (zadań), czynność oznaczona nu-

merem 0 to początek projektu a n + 1 koniec projektu, przy n czynnościach 
do wykonania, 

– AON – standardowo czynności w pokazywane są w węzłach (stosujemy 
przedstawienie Activity On Node), 

– G = (V, E) – to graf przedstawiający sieć czynności.  
W rozważanym przypadku jest on niespójny. 
Przyjmując, iż czynność i poprzedza czynność j (i → j) definiowane są 

następujące zbiory 
– Pred(j) – zbiór bezpośrednich poprzedników czynności  j, 
– Succ(j) – zbiór bezpośrednich następników czynności  j, 

– pj – czas wykonania czynności j. 

Grupa oznaczeń stosowana jest do zapisu zasobów: 
ℜρ – zbiór zasobów odnawialnych na przykład pracy, 
ℜν – zbiór zasobów nieodnawialnych na przykład materiałów, 
rρ

j,k – zapotrzebowanie na odnawialny zasób k przez czynność j, 
Rρ

k – dostępność odnawialnego zasobu k, 
rν

j,k – zapotrzebowanie na nieodnawialny zasób k przez czynność j, 
Rν

k – dostępność nieodnawialnego zasobu k. 
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Oznaczając odpowiednio: 
Sj   j = 0,1, …, n, n+ 1 – moment rozpoczęcia czynności  j, 
Cj   j = 0,1, …, n, n+1 – moment zakończenia czynności  j. 

Problem sprowadza się do znalezienia harmonogramu w postaci wektora 

S = (S0 ,…, Sj ,…, Sn+1)  

Obliczany jest także wektor zakończeń czynności (zadań) 

C = (C0 ,…, Cj ,…, Cn+1)  

Wprowadzane są także oznaczenia dla opóźnień czynności: 
di,j min – minimalne opóźnienie pomiędzy czynnościami i, j, 
di,j 

max – maksymalne opóźnienie pomiędzy czynnościami i, j. 
Dla środowiska wieloprojektowego wprowadzimy dodatkowe oznaczenia 

( )q
n

q
j

qq SSSS 10 ,...,,..., +=  

będzie harmonogramem dla q-tego projektu. 

Dla projektu q zdefiniujemy także zbiór trwających czynności w czasie t 

{ }j
q
j

q
j

q pStSVjtSA +≤≤∈= .|),(  

oraz wielkość zaangażowanego k-tego zasobu w q-tym projekcie 

∑
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=
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tSAj
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q
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W literaturze stosowana jest standardowa notacja zapisu zadań podana  
tutaj za pracą Bruckera [4] 

α|β|γ  
gdzie: 

α − to typ otoczenia zasobowego, 
β − to charakterystyka czynności, 
γ − to typ funkcji celu. 

Problemy statyczne to takie, w których należy utworzyć harmonogram 
przy znanych parametrach. Rozważane są także problemy modyfikacji istnie-
jących harmonogramów poprzez zmiany w liczbie wykonywanych czynności. 
Te problemy nazywane są harmonogramowaniem dynamicznym [5]. Były one 
rozważane także przez Artigues i innych [2] oraz Hao i innych [7]. 

Do rozwiązania problemu najczęściej stosowane są metody ewolucyjne, 
takie jak systemy mrówkowe [11], roje cząsteczek [9], przeszukiwanie z tabu  
i symulowane wyżarzanie [12], lokalne przeszukiwanie, algorytmy genetyczne  
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i ewolucyjne. Wykorzystywane są także specyficzne heurystyki, jak w pracach 
Neumanna i Zimmermanna [13] czy Tormosa i Lova [16]. Pomimo iż stanowią 
one znaczącą część wykorzystywanych metod, stosowane są także metody  
optymalizacji. Ayala i Artigues wykorzystują metody programowania linio-
wego [3].  

3. Model matematyczny 

Proponowany model jest modyfikacją uwzględniającą wieloprojektowość 
oraz wykorzystanie zasobów nieodnawialnych, modelu przedstawionego w pra-
cy Artiguesa [2]. Jest to model przepływów międzyczynnościowych. W pracy 
proponuje, aby wykorzystać go do zaplanowania nowego projektu.  

Zdefiniowano binarne zmienne decyzyjne 

1},0{},1{},1,0{ +∪∀−∈∀+−∈∀∈ qqVjnVix qq
ij

q  

opisujące następstwo pomiędzy czynnością i-tą i j-tą dla q projektów już 
znajdujących się w portfelu oraz q+1 projektu dodawanego do niego. 

Wprowadzona dodatkowa zmienna 

kqVjnViNf qq
ijk

q ∀∀−∈∀+−∈∀∈ ,},0{},1{  

opisuje konieczny przepływ k-tego zasobu pomiędzy i-tą oraz j-tą operacją  
w q-tym projekcie.  

Funkcja celu w postaci 

)]),([min(
max
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t qq
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kk tSrRρ

 

minimalizuje niewykorzystanie zasoby.  
Pierwsze ograniczenie to koincydencje pomiędzy czynnościami każdego 

projektu. Kolejne ograniczenie to zależności czasowe. Trzecie ograniczenie to 
formalny zapis implikacji – jeśli nie ma połączenia pomiędzy czynnościami  
i oraz j, to nie może byś przepływu zasobów pomiędzy tymi czynnościami. 
Kolejne ograniczenia to bilanse przepływów zasobów. Każda czynność musi 
otrzymać tyle zasobów, ile potrzebuje oraz wszystkie swoje zasoby przekazać 
innym czynnościom. Dotyczy to jednak tylko zasobów odnawialnych. Kolejne 
ograniczenia zapewniają, by były wykorzystane tylko te zasoby, które są 
dostępne. Tym razem dotyczy to wszystkich zasobów, zarówno odnawialnych, 
jak i nieodnawialnych.  
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Zmienne x to zmienne binarne, natomiast zmienne f to zmienne przyj-

mujące wartości naturalne (odpowiadające ilości przekazywanych zasobów). 
Obliczenia prowadzone są zarówno dla istniejących w harmonogramie q pro-
jektów, jak i dla nowo dodanego projektu (q + 1).  

4. Przykład portfela projektów 

Na portfel projektów można spojrzeć jak na jeden projekt o niespójnym 
grafie czynności takim jak przedstawiony na rys. 1 dla portfela rozważanego  
w literaturze przedmiotu problemu [6]. 
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Czynność j 
Projekt P1 
P1-1 
P1-2 
P1-3 
Projekt P2 
P2-1 
P2-2 
P2-3 
P2-4 

Źródło: [6]. 
 
Dostępność trzech

w tabeli 2. 
 

 

Zasób 
Dostępność 

Źródło: [6]. 
 
 
 

 
Rys. 1. Graf czynności portfela p

 
Na rys. 2. przedstaw

z rozważanego problemu. 
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Tab

Czynności portfela projektów 

pj Pred(j) Zasoby 
   
3,33  2A, C 
4  2A, B, C 
5 P1-1, P1-1 A, C 
   
5  A,B,C 
4 P2-1 2A, 
5 P2-1 A,2B,C 
4 P2-2, P2-3 2A,C 

 używanych zasobów (A, B, C) jest pokaz

Tab

Dostępność zasobów 

A B C 
3 2 2 

 

projektów  

wiono zapisane w programie MS Project dwa proje
 

ela 1 

zana  

ela 2 

ekty  



METODA DY

Rys. 2. Portfel projektów w MS 
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Rys. 3. Graf czynności uzupełni
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Dodanie do portfela
powiedniej ilości zasobów
czasach. Uzupełniony po
wiono na rys. 4.  
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modelu poprzez jego implementację w zintegrowanym środowisku optymali-
zacji. Dzięki niej możliwe będzie prześledzenie działania proponowanego mo-
delu optymalizacyjnego.  
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METHOD FOR DYNAMIC SCHEDULING RESOURCE-CONSTRAINED  

PROJECT PORTFOLIOS  
 

Summary 
 
The paper presents an outline of the project portfolio scheduling method, in which  

the portfolio was treated as a collection of inconsistent activity graph. With this approach it was 
able to use the achievements of the existing solutions for scheduling resource-constrained 
projects. The symbolism in this work set, allowed to create optimization model by which  
is possible to obtain solution to the problem under consideration. 
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CZAS I KOSZT REALIZACJI PROJEKTU  

JAKO KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE  

TYPOWY MODEL CAD 
 
 

Wprowadzenie 

Komputerowe wspomaganie projektowania (Computer Aided Design, 
CAD) to rozwinięta klasa oprogramowania wspomagającego elektroniczne 
modelowanie projektowanych obiektów. Liczne aplikacje tego typu w dużym 
stopniu ułatwiają pracę projektanta – konstruktora oraz poprawiają jej jakość 
pozwalając na wirtualne modelowanie przedmiotu projektowania w przestrzeni 
trójwymiarowej, weryfikację rezultatów w ujęciu technicznym oraz wizualnym 
a także możliwość szybkiego i taniego ich przemodelowania w przypadku 
ewentualnej zmiany założeń lub preferencji klienta.  

Procesy zarządzania projektami (PMI, 2008), poza realizacją zadań 
związanych z opracowaniem zakresu projektu, obejmują również wiele działań 
związanych z przygotowaniem kompletnego planu projektu i jego realizacją.  
W dalszej części pracy zaproponowane zostaną założenia modelu rozszerzają-
cego klasyczny trójwymiarowy model otrzymywany dzięki zastosowaniu na-
rzędzi CAD o dodatkowe dwa wymiary – czasu realizacji projektu i jego 
całkowitego kosztu. Uwzględnienie powyższych parametrów spełni postulat 
tzw. trójkąta projektu (PMI, 2008) wykazującego zależności pomiędzy za-
kresem projektu (tu rozumianego jako wirtualny trójwymiarowy model) a jego 
kosztem i terminem zakończenia realizacji. Uzupełnienie modelu projektu  
o powyższe dwa parametry pozwoli również na opracowanie trójkryterialnego 
modelu oceny wariantów projektu na bazie istniejących modeli oceny czasowo- 
-kosztowej* (time-cost trade-off). 

                                                           
* Szeroki przegląd metod rozwiązywania problemów czasowo-kosztowych przedstawiono w [3]. 
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1. Aplikacje czterowymiarowe 

Informatyczne narzędzia trójwymiarowego wspomagania projektowania 
(AuoCAD, Bentley Microstation, TopSolid, IntelliCAD i wiele innych), są ty-
powymi narzędziami pracy projektantów w takich dziedzinach jak inżynieria 
lądowa i wodna. Równie powszechne zastosowania praktyczne znajdują pro-
gramy wspomagające zarządzanie szeroko rozumianymi projektami w zakresie 
planowania harmonogramu i budżetu. Wymienić tutaj można programy typu 
Microsoft Project, Primavera Project Planner, Teamwork itp. Analizując ofertę 
dostępnych na rynku* aplikacji komercyjnych trudno jednoznacznie stwierdzić, 
jaki jest pełen zakres ich funkcjonalności. Nie stwierdzono jednakże oferty pro-
gramu realizującego jednocześnie funkcjonalności zarówno oprogramowania 
klasy CAD, jak i narzędzia wspomagającego planowanie projektów w zakresie 
budowy harmonogramu oraz budżetu. 

Technologia czterowymiarowa (4D) stanowi połączenie funkcjonalności 
modelowania trójwymiarowego z harmonogramowaniem prac. Model produktu 
statycznie opisuje techniczne i funkcjonalne cechy rezultatów projektu. Więcej 
informacji o technologii realizacji i jej dynamice zawiera natomiast harmo-
nogram projektu lub jego diagram sieciowy. Modelowanie 4D wiąże dane 
zarówno z harmonogramu, jak i dane przestrzenne modelu trójwymiarowego. 
Metody wizualizacji obiektów trójwymiarowych w środowisku czterowymiaro-
wym mogą umożliwić analizę różnych wariantów realizacji przed rozpoczęciem 
prac. 

Możliwość tworzenia wirtualnego prototypu przed rozpoczęciem fizycz-
nej realizacji pozwala na zmniejszenie liczby ewentualnych niezgodności oraz 
przyspiesza procesy projektowania i realizacji. Czterowymiarowa symulacja 
pozwoliłaby na postęp w zakresie elastyczności i dynamiki konstrukcji. Za-
awansowane rozważania na temat możliwości aplikacji modelu czterowymiaro-
wego prowadzili między innymi Wang i inni [11], Chau i inni [1; 2], Ma i inni 
[4], Russell i inni [9] oraz Mahalingam [5]. 

2. Koncepcja modelu pięciowymiarowego 

W związku z dużymi zakresami dzisiejszych projektów oraz stopniem 
skomplikowania wykorzystywanych technologii, ułatwieniem mogłoby być 
opracowanie aplikacji komputerowej łączącej aplikacje funkcjonalności za-
równo narzędzi modelowania trójwymiarowego, analizy harmonogramu i kosz-
tów projektu. Zaspokojenie takiej potrzeby w praktyce działalności zespołów 
                                                           
* Badanie przeprowadzono na podstawie wyników wyszukiwania popularnej wyszukiwarki internetowej oraz 

zestawienie zawarte pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software 
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projektowych wymaga jednakże opracowania stosownego modelu projektu, po-
zwalającego nie tylko na wirtualizację prac, lecz również zapewnienia możli-
wości analizy i oceny wariantów projektowych. Prace badawcze w tym kie-
runku zostały podjęte już między innymi przez O’Briena [6], Popov’a i innych 
[8] oraz Tyłę [10].  

Zastosowanie koncepcji modelowania pięciowymiarowego (5D) może 
zapewnić efektywne zarządzanie projektem, osiągnięte dzięki możliwości stałej 
wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami. Modelowanie to jest szansą na 
rozwój metod planowania z perspektywy podwykonawcy zdolnego odpowiadać 
za zmiany, uwzględniając wszystkie szczegóły w ogólnym planie projektu. 
Wdrożenie modelu pięciowymiarowego może przyczynić się do usprawnienia 
podejmowani decyzji w zakresie między innymi:  
– wyboru kolejności realizacji zleceń, 
– optymalizacji rozmieszczenia zasobów,  
– analizy niewłaściwego przydziału zaplanowania zasobów i jego kosztów, 
– ustalenie progów negocjacyjnych w zakresie terminów i kosztów realizacji,  
– wpływu zmian technologii na wydajność/produktywność,  
– alokacji zasobów pomiędzy wieloma projektami. 

Złożoność i zależność powyższych zagadnień dowodzi konieczności 
wspomagania decyzji menedżerskich na poziomie programu lub portfela pro-
jektów.  

Perspektywa analizy wykonywanych jednocześnie projektów nie 
unieważnia dotychczasowych badań nad modelami 4D, a jedynie proponuje ich 
poszerzenie. Niezbędnie jest w pięciowymiarowych modelach zawarcie infor-
macji o pojedynczym projekcie na temat prawdopodobieństwa wystąpienia 
zmian w zakresie i harmonogramie, ryzyka braku postępów, możliwości wy-
konania alternatywnego planu pracy oraz określenie zapotrzebowania zasobów.  

Modele 5D miałyby zawierać informacje pozwalające udoskonalić po-
dejmowanie decyzji w wielu odrębnych projektach. Ponadto modele te mogłyby 
poprawić dokładność harmonogramu oraz pozwolić na polepszenie możliwości 
negocjacji kosztów, gdy konieczna jest zmiana zakresu bądź harmonogramu 
projektu.  

Na proces konstrukcji projektu wpływa bardzo wiele czynników. Zatem, 
zdecydowanym ułatwieniem byłaby możliwość uwzględnienia ich wpływu już  
w procesie projektowania, aby zapobiec błędom mogącym wystąpić z powodu 
nieuwzględnienie pewnych elementów otoczenia i ich wpływu na obliczane 
parametry. Wysiłek włożony w kalkulacje wyznaczenia wpływu tych czyn-
ników pozwoli zaoszczędzić czas podczas konstrukcji oraz zapobiegnie nie-
którym pomyłkom.  

Obecnie bazuje się głównie na istniejących już rozwiązaniach, które są 
jedynie podobne do realizowanego projektu mianowicie często korzysta się  
z informacji o wcześniej realizowanych projektach opierając się w ten sposób 
na przykładowych rozwiązaniach. Nie do końca jest to poprawne, ponieważ takie 
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wyliczenia dostarczają stronniczego spojrzenia na aktualne parametry. Na-
ukowcy dążą do znalezienia takich metod, które pozwolą na popełnianie jak 
najmniejszych błędów w zakresie precyzji i poprawności szacowanych danych. 

Do tworzenia modelu 5D niezbędne jest wykonanie w pierwszej kolej-
ności modelu trójwymiarowego, następnie dodając czas modelu czterowymia-
rowego i korzystając z wcześniej zbudowanych modeli, uwzględniając kalku-
lacje kosztów przechodzimy do budowy modelu pięciowymiarowego. Zgodnie  
z założeniem o współpracy pomiędzy uczestnikami projektu konstrukcja mo-
delu 5D [10] przedstawia się następująco: 

1. W pierwszym kroku konieczne jest stworzenie modelu obiektu w 3D. 
2. Kolejnym krokiem są kalkulacje czasu trwania poszczególnych czyn-

ności oraz oszacowanie czasu wykonania całego projektu, jak również sko-
jarzenie elementów modelu trójwymiarowego z harmonogramem w celu otrzy-
mania graficznej symulacji realizacji konstrukcji projektu. 

3. Następnie należy określić zapotrzebowanie na zasoby i dokonać kalku-
lacji kosztów, przedstawić specyfikację produktów oraz rachunki ilościowe. 

4. Czwarty krok to rozwój możliwych rozwiązań bądź alternatywnego 
projektu za pomocą wielokryterialnych metod podejmowania decyzji. 

Wykonanie powyższych kroków prowadzi do utworzenia teoretycznego 
modelu informacji 3D BIM (BIM − Building Information Model [8]). Wy-
rażenie tego modelu w czasie podczas całego cyklu rozwojowego oraz kalku-
lacje kosztów są koncepcją projektowania pięciowymiarowego. Całkowity cykl 
jest wykonywany przez poszczególne etapy w kontekście modelowania 5D  
w celu osiągnięcia najlepszego rozwiązania. Informacje dotyczące cyklu 
przepływają pomiędzy etapami wspierając selekcję najbardziej efektywnego 
wariantu. Strukturalnie, model pięciowymiarowy jest podzielony na poziomy 
według wzoru: pierwszy poziom − prezentowane są etapy i ich współ-
zależności, na drugim poziomie podane są początkowe dane (i procedury), trze-
ci poziom prezentuje zachodzące czynności i procesy, czwarty poziom pokazują 
uzyskane rezultaty jak również korzyści i zalety, na piątym poziomie otrzymy-
wane są kryteria (wskaźniki) efektywności poszczególnych etapów, które są 
dalej używane do wielokrotnego wyznaczania wartości konstrukcji wariantów 
projektu. 

Główną zasadą zastosowania koncepcji modelu 5D jest automatyczne 
uzyskanie z rozwiniętego modelu trójwymiarowego wielkości modelowanych, 
opisywanych i parametryzowanych elementów oraz wyznaczenie zapotrzebo-
wania zasobów projektowych.  
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Oczywiste jest, że główne elementy struktury modelu mogą mieć naj-
większy wpływ na kryteria efektywności, ponieważ selekcja najlepszych wa-
riantów zależy głównie od precyzji wyznaczenia zapotrzebowania zasobów.  
W wypadku jakiegoś błędu w wyznaczaniu zapotrzebowania wariant naj-
bardziej efektywny może być niewykonalny. Dlatego w celu określenia  
zapotrzebowania zasobów powinny zostać wykonane dokładne obliczenia 
dotyczące wszystkich wielkości związanych z projektem. Modele pięcio-
wymiarowe mogłyby zapewnić możliwość planowania z perspektywy pod-
wykonawcy, pozwalając na efektywne i elastyczne tworzenie harmonogramu  
dając możliwość dokonywania zmian. 

3. Wyznaczanie najbardziej efektywnego wariantu 

Modele pięciowymiarowe miałyby umożliwiać nie tylko połączenie 
modeli 3D z kryteriami czasu i kosztu, ale także dzięki nim możliwe byłoby 
stworzenie kilku różnych wariantów wykonania danego projektu, a następnie 
stosując metody wielokryterialne możliwy byłby wybór najbardziej efektyw-
nego z nich. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu cech projektu stworzeniu modelu 
3D, poszerzeniu go o czas i koszty można przystąpić do określenia najbardziej 
efektywnego wariantu realizacji projektu.  

Szczegółowe opisy czynności, etapów, procesów szacowania przedsta-
wiają się następująco [10]: 

1. „Blok 1 składa się z 3 etapów: pierwszy, oparty na dostępnych ry-
sunkach i budowie modelu 3D; następnie elementy modelu trójwymiarowego są 
przypisywane do elementów konstrukcji i zasobów. Ostatecznie elementy są 
szczegółowo opisywane i parametryzowane. W ten sposób otrzymujemy kom-
puterowo wspomagane oszacowanie kosztów. Po zebraniu wszystkich danych 
przechodzimy do porównywania alternatywnych rozwiązań”. 

2. „Blok 2 (5D) składa się z wcześniejszego pierwszego bloku i ko-
lejnych etapów, wymagających wyliczenia okresu wdrażania projektu i two-
rzenia harmonogramu. Z otrzymanych w pierwszym bloku danych i z sekwencji 
technologicznej otrzymujemy harmonogram z uwzględnieniem czasu trwania 
poszczególnych procesów oraz zapotrzebowanie na zasoby w czasie trwania 
konstrukcji. W tym bloku prezentowana jest także symulacja konstrukcji 
wdrażania projektu (wizualizacja przyszłych procesów). Kiedy wszystkie dane  
z bloku zostaną zebrane można przystąpić do porównania alternatywnych roz-
wiązań”. 
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3. „Blok 3 (5D) składa się z wcześniejszego bloku 1 i 2 oraz dodatko-
wych etapów – kontroli i zarządzania konstrukcją procesu. Wirtualny model 
projektu w czasie (4D) jest wykorzystywany do kontroli i porównania teore-
tycznego modelu i aktualnych prac konstrukcyjnych. Po zebraniu danych z tego 
bloku, można przystąpić do porównania alternatywnych rozwiązań i analizy 
ewentualnych nieregularnych dostaw zasobów”. 

4. „Blok 4 składa się z wcześniejszych trzech bloków i kolejnych etapów  
− wspomagania zarządzania projektem i planowania wykorzystania projektu.  
W bazie danych gromadzone są wszystkie informacje dotyczące poszcze-
gólnych elementów. Gdy dane z bloku zostają zebrane, po raz kolejny przy-
stępujemy do porównania alternatywnych rozwiązań oraz dokonujemy kalku-
lacji potencjalnego zapotrzebowania na zasoby w celu utrzymania ciągłości 
czynności”. 

4. Przykład modelu pięciowymiarowego 

Zastosowanie wcześniejszych rozważań zilustrujmy prostym przykładem  
obliczeniowym. 

Załóżmy, że rozpatrywany problem decyzyjny dotyczy wyboru wariantu 
realizacji zadania polegającego na ułożenie na sobie trzech obiektów geome-
trycznych, których pozycja oraz przesunięcia mierzone będą miarą euklidesową  
w klasycznym trójwymiarowym układzie współrzędnych. Kolejność obiektów 
jest dowolna, natomiast warianty będą podlegały dwukryterialnej ocenie czaso-
wo-kosztowej.  

Niżej w trójwymiarowym układzie współrzędnych przedstawiono obiekty 
A (niebieski), B (zielony) i C (czerwony), jako współrzędne lokalizacji przyj-
mijmy środki ciężkości poszczególnych obiektów. 

 

 
Rys. 1. Obiekty w trójwymiarowym układzie współrzędnych 
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Tabela 1 

 
Odległości pomiędzy obiektami względem osi x 

Obiekty 
Odległość względem osi x 

A B C 
A 0 7 1 
B 7 0 8 
C 1 8 0 

 
 

Tabela 2 
 

Odległości pomiędzy obiektami względem osi y 

Obiekty 
Odległość względem osi y 

A B C 
A 0 0,5 1,5 
B 0,5 0 1 
C 1,5 1 0 

 
 

Tabela 3 
 

Odległości między obiektami względem osi z 

Obiekty 
Odległość względem osi z 

A B C 
A 0 2 6 
B 2 0 4 
C 6 4 0 

 
Do wykonania niezbędnych obliczeń konieczne jest przyjęcie pewnych 

założeń dotyczących prędkości i kosztów, co zostało przedstawione w tabeli 4 
 

Tabela 4 
 

Koszty i prędkość przesunięć 

 Prędkość (cm/s) Koszt (zł/1g/1cm) 
Przesunięcie w poziomie 10 5 
Przesunięcie w pionie 5 6 
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Efektywny wariant realizacji zadania powinien spełniać poniższe  
ograniczenia 

Koszt całkowity < 770 zł 

Czas < 2,5 s 

Posiadając informacje dotyczące poziomych i pionowych odległości po-
między obiektami należy obliczyć czas i koszty. Zakładając stałą prędkość 
podaną w tabeli 4 czas przesunięcia obiektu obliczamy ze wzoru 

v
st =  

gdzie: 

t − czas, 
s − droga (przesunięcie), 
v − prędkość. 

 
Koszt łączny natomiast obliczamy sumując koszty przesunięcia obiektów 

względem osi x, y oraz z. 
Rozważać będziemy sześć wariantów. Możliwe kombinacje oznaczymy 

jako: ABC, ACB (rys. 2), BCA, BAC (rys. 4), CBA, CAB (rys. 5). 
 
 

                   
 

Rys. 2. Ustawienie obiektów w kolejności ABC, ACB 
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Rys. 3. Ustawienie obiektów w kolejności BCA, BAC 
 
 
 
 
 

                   
 
 

Rys. 4. Ustawienie obiektów w kolejności CBA, CAB 
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Tabela 5 

 
Zestawienie wyników dla wszystkich możliwych kombinacji ustawienia obiektów 

Możliwe  
ustawienia  
obiektów 

Przesunięcie  
względem osi x 

Przesunięcie  
względem osi y 

Przesunięcie  
względem osi z Czas (s) Koszt  

łączny 

ABC 10,5 2,5 7,5 2,3 768 
ACB 10,5 3 7,5 2,4 780 
BAC 10,5 2,5 7,5 2,3 762 
BCA 10,5 4 7,5 2,6 756 
CBA 10,5 5 7,5 2,8 768 
CAB 10,5 4,5 7,5 2,7 774 

 
Z tabeli 5 wynika, że w analizowanym przypadku wyróżnić można je-

dynie dwa warianty dopuszczalne: ABC i BAC. Warianty ACB, BCA oraz 
CBA nie spełniają natomiast jednego z ograniczeń. Ze względu na identyczną 
wartość kryterium czasu w obydwu wariantach dopuszczalnych decydent wy-
bierze zapewne wariant BAC, charakteryzujący się niższym kosztem realizacji  
i dominującym wariant ABC. W sytuacji braku oczywistej dominacji któregoś  
z wariantów dopuszczalnych w celu wyboru wariantu realizacji należy zastoso-
wać jedną z wielokryterialnych metod decyzyjnych, w szczególności metod sto-
sowanych w analizie czasowo-kosztowej wariantów projektowych. 

Powyższy, uproszczony model zawiera jedynie kilka niezbędnych do wy-
konania obliczeń informacji. Brak większej liczby informacji dotyczących kosz-
tów, materiałów, zapasów, pracowników powoduje, że podejmowane decyzje 
opierane są tylko na podstawie oszacowanego czasu i podstawowych kosztów.  
W sytuacji, gdy do wyboru mamy tylko dwa warianty zdecydowanie prościej 
jest podjąć decyzję przy ograniczonych informacjach. W chwili kiedy rozważa-
nych opcji pojawia się więcej, a rozbieżności w wynikach są wyraźnie wi-
doczne podejmowanie decyzji staje się bardziej problematyczne i w rzeczy-
wistości wymaga zdobycia obszerniejszych informacji dotyczących realizacji 
projektu.  

Najkorzystniejsze byłoby w przypadku tego rodzaju projektu zastosowa-
nie jednego z programów służących do rozwiązywania zadań optymalizacyj-
nych. Przykładem może być wbudowany w arkusz kalkulacyjny MsExcel pro-
gram Solver lub programy AIMMS albo pakiet SAS (zapewniających moż-
liwość tworzenia wykresów czasu wykonania poszczególnych zadań). 

Dzięki dostępnej technologii obliczeniowej złożoność projektów nie sta-
nowi problemu. Najważniejszym problemem pozostaje brak dostępnego opro-
gramowania dedykowanego. 
  



CZAS I KOSZT REALIZACJI PROJEKTU… 335

 
Podsumowanie 

Złożoność projektów wymaga zazwyczaj wykonania wielu działań, wy-
nikających i powiązanych ze sobą przyjętą technologią realizacji w celu osiąg-
nięcia zamierzonych rezultatów.  

Dostępne na rynku aplikacje służące do komputerowego wspomagania 
projektowania pozwalają na tworzenie trójwymiarowych obiektów lub harmo-
nogramu. Są to jednak niepowiązane ze sobą programy, które dają możliwość 
powiązania obiektu z jego parametrami lub połączenia harmonogramu, kosztów  
i zasobów. Opracowanie to poświęcone zostało tematyce modelowania pięcio-
wymiarowego, a ściślej założeniom modelu aplikacji komputerowej, umożli-
wiającej równoległą analizę zakresu projektu, jego budżetu i harmonogramu. 
Korzyści osiągnięte dzięki automatyzacji obliczeń w zastosowaniu modelu 
pięciowymiarowego podczas planowania projektu dotyczą w pierwszej kolej-
ności ułatwienia zarządzania jego integracją i konfiguracją. 

Modelowanie pięciowymiarowe w praktyce mogłoby w korzystny sposób 
wpłynąć na jednoczesne modelowanie harmonogramu i budżetu pozwalając za-
oszczędzić czas oraz zminimalizować liczbę potencjalnych błędów. Również 
ważną zaletą tego rodzaju oprogramowania byłaby możliwość symulowania 
wariantów wykonania projektu i ich oceny w kontekście trzech kryteriów – za-
kresu, czasu i kosztów realizacji.  

Można zatem stwierdzić, że niewątpliwie innowacyjne podejście w za-
rządzaniu projektami, jakim może stać się modelowanie 5D, mogłoby dać 
szansę na poprawę jakości, szybkości oraz dokładności prac projektowych. 
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PROJECT DURATION AND COST AS A COMPLEMENTARY CRITERIA  

FOR THE STANDARD 3D CAD MODEL 
 

Summary 
 
The aim of this paper was a compilation the proposal of five-citerial optimization model 

supporting project planning processess. The research has been conducted with the assumption of 
the validity of the linkage between standard bi-criterial time-cost trade-off model and additional 
three dimensional criteria followed by the designing methodology baded on Computer Aided 
Designing (CAD) tools. Results are illustrated by the simple numerical example. 
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PODEJŚCIE OBIEKTOWE  

I WZORZEC OBSERWATOR JAKO WSPARCIE  

DLA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I KOMUNIKACJĄ  

W PROJEKCIE 
 
 

Wprowadzenie 

Truizmem jest twierdzenie, że współczesne organizacje o zasięgu glo-
balnym prowadzą wiele skomplikowanych, często powiązanych ze sobą pro-
jektów. Trudno znaleźć w takim przypadku projekt, na który nie miałoby wpły-
wu otoczenie, z innymi projektami włącznie. Środowisko projektowe staje się 
coraz bardziej skomplikowane, rośnie liczba uczestników, interesariuszy  
poszczególnych projektów, jak również powiązań pomiędzy samymi projek-
tami. Rośnie ilość wykorzystywanych metodyk i narzędzi mających na celu 
zapewnienie jak najlepszej kontroli poszczególnych obszarów zarządzania pro-
jektem i wspomaganie komunikacji równocześnie gwarantując odpowiedni po-
ziom kontroli ryzyka. Również projekty same w sobie stają się coraz bardziej 
skomplikowane, w wielu przypadkach realizowane przez kilka współ-
pracujących ze sobą zespołów o różnej kulturze organizacyjnej. Taka sytuacja 
pozwala na określenie środowiska projektowego wielu organizacji jako hetero-
genicznego. 

Jednocześnie z roku na rok zwiększa się tempo zmian zachodzących  
w organizacji i w jej otoczeniu. W trakcie trwania projektu wielokrotnie zmie-
niają się parametry kluczowe dla jego sukcesu. Zespół projektowy musi być 
zarządzany na tyle dynamicznie i elastycznie, żeby za tymi zmianami nadążyć. 

Na pierwszy rzut oka można tutaj zauważyć konflikt pomiędzy rozbudo-
wanymi procedurami i koniecznością ustrukturalizowania i ustandaryzowania 
wielu czynności, a – co najmniej tak samo istotną – szybkością reakcji i dosto-
sowania się do zmieniających się realiów.  
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Mało tego, projekt jest często realizowany przez tzw. organizacje wir-
tualne, które łączą kilka przedsiębiorstw na potrzeby tylko jednego projektu,  
a po jego zakończeniu są rozwiązywane. Każda z firm posiada własne metodyki 
bądź tzw. najlepsze praktyki (best practices), z których nie chce zrezygnować. 

Stawia to przed kierownikiem projektu, a co za tym idzie, również przed 
używanymi przez niego narzędziami coraz to nowe wyzwania – konieczność 
elastycznego reagowania na zmiany, przy zachowaniu niezbędnych standardów  
i procedur.  

Z analogicznym problemem spotkali się wcześniej twórcy oprogramowa-
nia. Lawinowo rosnący poziom skomplikowania tworzonego oprogramowania, 
wzrastająca liczebność zespołów programistycznych, konieczność elastycznego  
i szybkiego reagowania na zmiany pociągnęły za sobą zmianę podejścia do 
tworzenia oprogramowania. Wprowadzono programowanie obiektowe (Object 
Oriented Programming – OOP), w którym tworzony program, zbudowany  
z szeregu luźno ze sobą powiązanych obiektów, miał możliwie najlepiej mo-
delować pewien wycinek rzeczywistości. „Modele te […] reprezentują różne 
aspekty obiektów, z których pochodzą ich funkcje, oraz właściwości i ich  
wzajemne oddziaływania” [5]. Nowe podejście pozwoliło na tworzenie dużo 
bardziej rozbudowanych programów o przejrzystej strukturze, zachowujące 
równocześnie dużą elastyczność. Bardzo istotna tutaj okazała się „możliwość 
zapanowania nad chaosem, towarzyszącym nieodłącznie tworzeniu aplikacji” 
[5]. Podobne korzyści można uzyskać adaptując pewne elementy podejścia 
obiektowego do celów zarządzania projektami.  

Niniejszy tekst w sposób bardzo ogólny przedstawia podstawowe za-
łożenia podejścia obiektowego w zarządzaniu projektami, a następnie skupia się 
na jego implementacji w obszarze zarządzania komunikacją i ryzykiem w pro-
jekcie. Zaprezentuje się – również zaadoptowany z teorii programowania  
– wzorzec obserwator, a następnie wskaże korzyści, które jego implementacja  
w dużym, heterogenicznym środowisku projektowym może przynieść. W pod-
sumowaniu znajdzie się także propozycja dalszych kierunków rozwoju kon-
cepcji podejścia obiektowego.  

1. Przegląd literatury  

Autor niniejszego artykułu, pierwszej próby przeniesienia podejścia  
obiektowego na grunt zarządzania projektami, a w szczególności zarządzania 
czasem w projekcie, podjął się w swojej pracy magisterskiej oraz w pracy zbio-
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rowej pod redakcją T. Trzaskalika [6]. W ramach pracy magisterskiej stworzono 
także edukacyjny program komputerowy wykorzystujący zaprezentowane po-
dejście w harmonogramowaniu projektów metodą CPM i PERT.  

Niniejsze opracowanie jest pierwszą publikacją po kilkuletniej przerwie  
w pracach, dlatego wciąż koncepcja znajduje się we wczesnej fazie rozwoju  
i pełna analiza literatury nie została jeszcze wykonana. Dotychczas znaleziono 
nieliczne publikacje, podejmujące podobną tematykę.   

Zorientowane obiektowo techniki pojawiały się głównie w zarządzaniu 
projektami budowlanymi, przy czym wydaje się, że obiektowość jest tutaj wy-
korzystywana do zamodelowania obiektu, który ma być produktem projektu 
budowlanego [3]. W ciekawy sposób wykorzystano również podejście obiek-
towe do harmonogramowania projektów powtarzalnych (repetitive projects), 
gdzie model obiektowy pozwolił na bardziej elastyczne harmonogramowanie, 
modelując równocześnie miękkie relacje pomiędzy poszczególnymi zadaniami 
(tzw. soft logic) [1; 2] wynikające na przykład z ograniczeń określonych za-
sobów.  

Nie znaleziono jeszcze publikacji, która postulowałaby budowę obiekto-
wego modelu całego środowiska projektowego w taki sposób, jaki postulowany 
jest przez autora niniejszej koncepcji.  

2. Model środowiska projektowego jako sieć  
luźno powiązanych ze sobą obiektów 

W programowaniu obiektowym duży nacisk położono na stworzenie 
elastycznego modelu odwzorowującego pewien wycinek rzeczywistości. Model 
ten jest budowany z luźno powiązanych, komunikujących się ze sobą obiektów, 
które powinny mieć ściśle określony zakres odpowiedzialności oraz pewien 
poziom autonomii, wraz z zestawem zachowań (metod), które mogą wy-
konywać. Co niezwykle istotne, poszczególne obiekty mogą być składane  
z mniejszych obiektów (kompozycja) bądź być tworzone na wzór już istnieją-
cych, przejmując większość ich cech, jednakże możliwe jest ich rozbudowanie 
o nowe cechy, bądź zachowania (dziedziczenie).  

Podejście Obiektowe będzie omawiane szczegółowo w kolejnych re-
feratach, w tym miejscu zostaną tylko wprowadzone elementy niezbędne dla 
tematu tego opracowania.  
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4. Obserwator − Menedżer Ryzyka 

Obiekt Obserwator może być również rozbudowany o mechanizmy kon-
troli ryzyka, wspomagające identyfikację ryzyka wraz z systemem wczesnego 
ostrzegania.  

Każdy obiekt może mieć własne reguły służące ocenie ryzyka na danym 
poziomie. Taka ocena, w ustandaryzowanej formie może być przekazywana 
 do najbliższego obserwatora, który przekazuje dalej zagregowaną informację.  

Obiekt Obserwator z kolei analizuje spływające do niego informacje  
i – na podstawie zestawu reguł – szacuje poziom ryzyka w obszarze, za który 
odpowiada oraz„ podejmuje decyzje” o dalszej reakcji. Niezbędne informacje są 
także przekazywane na wyższe poziomy, co pozwala szacować ryzyko dla 
całych projektów, programów, a nawet całej organizacji.  

Zakładając, że całość jest wspierana przez system informatyczny, można 
sobie wyobrazić, że nie musi to być jedynie prosta agregacja, ale także bardziej 
zaawansowana analiza. Pojawienie się kilku „żółtych świateł” może być inaczej 
traktowane na ścieżce krytycznej, a inaczej poza nią. Nagły „wysyp” kilku ta-
kich przypadków też może być dodatkową informacją, że z projektem dzieje się 
coś złego.  

Dodatkową zaletą mogą być ustrukturalizowane informacje o mniej  
oczywistych powiązaniach pomiędzy obiektami. Jeżeli projekty/zadania (obiek-
ty), wydawałoby się zupełnie niepowiązane, zaczynają „interesować się” sobą 
nawzajem, być może jest to sygnał, że istnieje jakaś zależność pomiędzy nimi 
(poprzez współdzielone zasoby, nie tylko ludzkie, ale również np. informa-
tyczne). Autor nie prowadził dotychczas badań w tym kierunku, ale być może 
ciekawe efekty dałoby zaadoptowanie metod znanych z socjometrii. Być może 
zbudowanie modelu sieci takich powiązań i poddanie go analizie wskazałoby 
dodatkowe czynniki ryzyka. 

Taka sieć obserwatorów zawierająca zestaw reguł identyfikujących czyn-
niki ryzyka oraz wzbogacona o gromadzoną w każdym projekcie wiedzę (tzw. 
lessons learned), pozwoliłaby stworzyć czuły oraz coraz dokładniejszy system 
wczesnego ostrzegania organizacji realizującej wiele projektów.  

5. „Uczące się” środowisko projektowe – baza wiedzy 

Kolejne aspekty podejścia obiektowego widoczny jest głównie w przy-
padku implementacji na podstawie odpowiednich narzędzi informatycznych. 
Koncepcja zakłada budowę modelu środowiska projektowego, który będzie 
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wykorzystywany w wielu projektach organizacji. Elastyczność modelu pozwala 
traktować go jako swego rodzaju bazę wiedzy na temat zrealizowanych już pro-
jektów oraz stosowanych w organizacji metodyk. Może się to odbywać na róż-
nych poziomach. 

Tworzone jest repozytorium zawierające definicje poszczególnych typów 
obiektów wykorzystywanych w danym środowisku projektowym (typy te – za 
podejściem obiektowym – nazywane będą klasami). Rozbudowane obiekty 
będą zawierać w sobie zdefiniowane elementy logiki biznesowej organizacji 
(np. sposoby translacji danych pomiędzy metodykami czy reguły oceny ryzy-
ka).  

Innym źródłem wiedzy może być historyczny zapis wszystkich komuni-
katów informujących o zmianie stanu poszczególnych obiektów przesyłanych 
do obserwatorów. Analiza takiego zapisu historycznego za pomocą metod  
heurystycznych czy też pewnych narzędzi Business Intellligence może pozwolić 
na identyfikację mniej oczywistych, charakterystycznych dla organizacji sche-
matów ostrzegających przed wystąpieniem określonego ryzyka. 

Podsumowanie 

Wyżej bardzo ogólnie zaprezentowano koncepcję podejścia obiektowego 
do zarządzania projektami. Koncepcja ta będzie rozszerzana w kolejnych pra-
cach. Zaprezentowano również wzorzec Obserwator jako jeden z elementów 
prezentowanej koncepcji, który może mieć zastosowanie w zarządzaniu ry-
zykiem w trakcie realizacji projektu.  

Do zalet zaprezentowanej koncepcji, można zaliczyć:  
1. Ustrukturalizowanie całego środowiska projektowego.  
2. Jasne reguły łączenia różnych metodyk (na różnych poziomach organi-

zacji lub dla różnych obszarów zarządzania projektami).  
3. Możliwość rozbudowy o własne narzędzia oraz przejrzyste łączenie 

ich z istniejącymi procedurami.  
4. Poprawę komunikacji (zwłaszcza pomiędzy projektami). 
5. Możliwość identyfikacji i kontroli również nieoczywistych powiązań 

pomiędzy projektami. 
6.  „Uczącą się” strukturę. 
7. Możliwość integracji z otoczeniem zewnętrznym. 
8. Możliwość automatyzacji powtarzalnych procedur. 
Ze względu na wczesne stadium w jakim znajduje się niniejsza kon-

cepcja, niezbędne jest dokładniejsze porównanie jej z opublikowanymi już pra-
cami o podobnej tematyce. 



Łukasz Tync 346

Następnym krokiem będzie stworzenie spójnego modelu pokrywającego 
wszystkie obszary zarządzania projektami zdefiniowane przez PMBOK [4],  
a następnie przekształcenie koncepcji w swoistą metametodologię umożliwia-
jącą łączenie w jednym środowisku projektowych różnorodnych metodyk za-
rządzania projektami.  

Istotnym punktem prac powinno być również opracowanie modelowego 
repozytorium obiektów, będącym punktem wyjścia przy implementacji opisy-
wanego podejścia, oraz opracowanie koncepcji zestawu narzędzi informatycz-
nych wspierających powyższe podejście. 
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OBJECT ORIENTED APPROACH AND OBSERVER PATTERN SUPPORTING  

PROJECT COMMUNICATION AND RISK MANAGEMENT 
 

Summary 
 
It is quite obvious that modern global organizations are involved in many sophisticated 

projects and programs. Very often those projects are connected by various relations or constrains. 
Moreover it is hard to find a project, not affected by its environment nor other projects.  

Increasing number of concurrent projects, high complexity and increasing group of stake-
holders related to each specific project makes the project environment more and more compli-
cated. In many situations, project is realized by few different teams, possible from different  
organizational culture. They use various methodologies and tools to assure highest level of con-
trol. This kind of heterogeneous environment is getting very common in multinational cor-
porations.   
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In presented approach, it is assumed that there are certain analogies between project  
management and computer programming. On that basis, set of guidelines/rules can be transferred 
from object oriented programming and design patterns to project management. These rules can be 
used to order even very sophisticated structures.  

This article shall give an overview of an object oriented approach and possibilities  
of its implementation in heterogeneous project environment. It is focused specially on design 
pattern called observer and the way how it can support information flow and risk control  
in the project or program.  
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PROCESY RYZYKA Z ZALEŻNYMI WYPŁATAMI* 
 
 

Wprowadzenie 

W klasycznych modelach ryzyka [4, s. 156] autorzy przyjmowali wy-
godne, z matematycznego punktu widzenia, założenie mówiące o niezależności 
występujących w modelach zmiennych losowych i procesów. W naszej pracy 
odstąpimy od tego założenia i dopuszczać będziemy zależność wypłat. W prak-
tyce wielkości wypłat są dość często zależne. Przykładowo, mogą istnieć czyn-
niki zewnętrzne, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, pożary, trzęsienia 
ziemi, karambole na autostradach czy kryzysy polityczne wpływające jedno-
cześnie na wysokość wszystkich wypłat. Czynniki te powodują zależność 
wypłat. 

W poprzednich pracach [2, s. 11; 3] przeprowadzona została analiza 
wpływu stopnia zależności wypłat na prawdopodobieństwo ruiny. Okazało się, 
że zależność ta nie jest regularna i w istotny sposób zależy od wartości kapitału 
początkowego. W naszej pracy zbadamy zależność prawdopodobieństwa ruiny 
od intensywności napływu składki. 

1. Proces ryzyka 

W pracy będziemy rozpatrywać ciągły proces ryzyka postaci [4, s. 156] 

U(t) = u + ct – S(t) 

gdzie u jest kapitałem początkowym, c intensywnością napływu składki,  
a S(t) = ∑ ( )  jest procesem opisującym zagregowane wypłaty do chwili t.  
W naszym modelu przyjmujemy, że wielkości wypłat X1, X2, … są zmiennymi 
losowymi o jednakowym rozkładzie z wartością oczekiwaną m i dystrybuantą 
F(x). Ponadto założymy, że proces liczby wypłat {N(t), t ≥ 0} jest procesem 
Poissona z intensywnością λ i jest niezależny od wielkości wypłat Xi. 

                                                           
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy  

nr 3361/B/H03/2010/38. 
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Analizując powyższy model interesować nas będzie przede wszystkim 
prawdopodobieństwo zajścia ruiny, czyli zdarzenia, gdy wartość procesu U(t) 
będzie po raz pierwszy ujemna. Rozpatrywać będziemy prawdopodobieństwo 
ruiny ψ(u) w nieskończonym horyzoncie czasowym dla ustalonej wartości 
kapitału początkowego u ( ) = P(T < ∞| U(0) = u) 

gdzie T = inf{t: U(t) < 0} jest czasem wystąpienia ruiny. 
W naszej pracy odejdziemy od klasycznego założenia teorii ryzyka, że 

wielkości wypłat są niezależne [4]. Dopuścimy bardziej realistyczną sytuację, 
gdy wypłaty Xi mogą być zależne. Prawdopodobieństwo ruiny w przypadku 
niezależnych wypłat będziemy oznaczać symbolem ψI(u). Z klasycznej teorii 
ryzyka wiemy, że gdy c ≤ λm, to ψI(u) = 1 dla każdego u, czyli zajście ruiny jest 
zdarzeniem pewnym. Ponadto dla skrajnych wartości kapitału początkowego 
otrzymujemy (0) = ,                (∞) =  lim→ ( ) = 0. 

Drugim skrajnym przypadkiem jest całkowita zależność wielkości wypłat 
Xi. W tej sytuacji dla każdego i mamy tą samą zmienną losową X, a prawdo-
podobieństwo ruiny ψc(u) określone jest wzorem [2, s. 14] 

( ) = ( ) ( ) = ( ) ( ) +  /
 

gdzie ψx(u) jest prawdopodobieństwem ruiny dla deterministycznych wypłaty 
przyjmujących wartość x > 0, tzn. P(Xi = x) = 1. Gdy x > c/λ, to otrzymujemy ψx(u) = 1, a  ( ) = 1 − ( ) jest funkcją przetrwania wypłat Xi. Prawdo-
podobieństwo ruiny ψx(u) możemy obliczyć korzystając z kombinatorycznego 
wzoru [2] 

( ) = 1                                                       gdy  ≥1 − 1 − !(− )/ gdy  <  

gdzie = ( − ) , a  jest największą liczbą naturalną nie większą niż w. 
Ponadto otrzymujemy zależność ψx(0) = λx/c. 

Gdy wypłaty są z dodatnim prawdopodobieństwem większe od c/λ,  
to wzajemna relacja między prawdopodobieństwami ruiny dla przypadku 
wypłat niezależnych i ściśle zależnych zależy istotnie od wielkości kapitału 
początkowego u. Fakt ten wynika z następujących zależności [2] 
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 (0) ≤  (0),                    (∞) ≥  (∞) 

Gdy < 1, to otrzymujemy ostre nierówności. 
Dla małych wartości kapitału początkowego u mniejsze prawdopodo-

bieństwo ruiny otrzymujemy dla ściśle zależnych wypłat. Natomiast dla bardzo 
dużych u „lepszym” przypadkiem, dającym mniejsze prawdopodobieństwo 
ruiny, są niezależne wypłaty.  

Pośrednie stopnie zależności wypłat możemy modelować za pomocą 
funkcji łączących (copula). Funkcja łącząca C jest w naszej pracy łącznikiem 
między łączną funkcją przetrwania ̅ ( , … , ) = P(X1 > x1, … , Xn > xn),  
a brzegowymi funkcjami przetrwania ( ) = P(Xi > xi) [6, s. 28]   ̅ ( , … , ) = ( ), … , ( )  

Archimedesowe funkcje łączące mają prostą, quasi-addywną postać 
indukowaną generatorem g [6, s. 89] 

C(u1, … , un) = g−1(g(u1) + … + g(un)) 

Generator g: (0, 1] → R+ jest malejącą, ciągłą funkcją taką, że limu→0 
g(u) = ∞ i g(1) = 0. Jeśli g−1 jest całkowicie monotoniczną funkcją, to jest 
transformatą Laplace’a pewnej nieujemnej zmiennej losowej Θ o dystrybuancie 
FΘ [6, s. 106; 1, s. 79]. Dla ustalonej wartości θ zmiennej losowej Θ zmienne Xi 
są warunkowo niezależne. Własność ta umożliwia stosowanie wtedy dla danej 
wartości θ znanych metod klasycznej teorii ruiny, a następnie wyznaczanie 
żądanej wartości obliczając odpowiednią całkę opartą na mieszance induko-
wanej przez zmienną Θ. Zmienna ta generuje warunkowe zmienne losowe Xi|θ  
o funkcjach przetrwania [6, 1] ( | ) = | > = exp (− ( ( )) 

i wartościach oczekiwanych  

( ) =  | =  ( | )  

oraz warunkowy proces ryzyka 

Uθ(t) = u + ct – Sθ(t) 

gdzie S(t) = ∑ |( ) . Niech ψθ(u) oznaczać będzie warunkowe prawdopodo-
bieństwo ruiny dla ustalonej wartości θ. Wtedy bezwarunkowe prawdo-
podobieństwo ruiny jest równe [2, s. 16] 
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( ) = ( ) ( ) = ( ) ( ) + ( ) (1)

gdzie θ0 jest największym θ spełniającym nierówność m(θ) ≥ . Funkcja m(θ) 
jest nierosnąca, więc dla każdego θ ≤ θ0 mamy ψθ(u) = 1.  

Tak jak w przypadku ścisłej zależności, można i w tym przypadku 
przeprowadzić porównanie z procesem ryzyka o niezależnych wypłatach. 
Zachodzą wtedy następujące zależności [2] (0) ≤  (0),                      (∞) ≥  (∞) 

Otrzymujemy również te same relacje jak i w poprzednim przypadku, 
czyli brak regularności. Przypadek niezależnych wypłat jest „gorszy” niż za-
leżne wypłaty, w których struktura zależności opisana jest archimedesową 
funkcją łączącą, dla małego kapitału początkowego u i „lepszy” dla bardzo 
dużego kapitału.  

Indukowaną zmienną losową Θ możemy interpretować jako wpływ 
zewnętrznych czynników: makroekonomicznych, klimatycznych czy politycz-
nych, oddziałujących w jednakowym stopniu na wszystkie wypłaty.  

Archimedesowe funkcje łączące są dość proste i wygodne w stosowaniu. 
Jednak z samej konstrukcji tych funkcji wynika, że poszczególne pary zmien-
nych Xi, Xj są jednakowo skorelowane [6, s. 130]. Jest to niestety duże 
uproszczenie rzeczywistej sytuacji. W pracy archimedesowe funkcje łączące 
wykorzystane będą jedynie w celu pokazania, w jaki sposób intensywność 
napływu składki oraz inne czynniki wpływają na prawdopodobieństwo ruiny  
i jakie nieregularności możemy wtedy zaobserwować.  

Przyjmiemy też dalsze uproszczenia, umożliwiające wygodniejsze wy-
znaczenie prawdopodobieństwa ruiny. Założymy, że zmienne losowe Xi są  
dyskretne i przyjmują jedynie dwie wartości: x1 z prawdopodobieństwem p  
oraz x2 z prawdopodobieństwem q = 1 – p [3]. Odpowiada to sytuacji, gdy 
wypłaty są podzielone na dwie istotnie różne, jednorodne kategorie. Wtedy 
prawdopodobieństwo ruiny można wyznaczyć dla niezależnych wypłat wy-
korzystując kombinatoryczny wzór [4, s. 102] 
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( ) = 1                          gdy ≥
1 − 1 − ! ! (− ) gdy  <  (2)

gdzie  = ( − − ) . 
W przypadku ściśle zależnych wypłat prawdopodobieństwo ruiny 

określone jest prostym wzorem ( ) = ( ) + ( ) (3)

Gdy struktura zależności wypłat opisana jest archimedesową funkcją 
łączącą, to warunkowe zmienne losowe Xi|θ również mają dla ustalonej wartości 
indukowanej zmiennej losowej Θ rozkład dwupunktowy i przyjmują wartość x1  
z prawdopodobieństwem p(θ) = 1 – exp(–θg(q)) oraz x2 z prawdopodo-
bieństwem q(θ) = 1 – p(θ). Natomiast graniczna wartość zmiennej Θ jest równa 
[3] 

= − 1( ) −( − )  

W przedstawionych w dalszej części pracy przykładach wykorzystywać 
będziemy archimedesową funkcję łączącą Claytona ( , … , ) = ( + ⋯ + ) /  

gdzie α > 0. Parametr α wyznacza w tym przypadku stopień zależności zmien-
nych losowych Xi. Współczynnik korelacji τ Kendalla jest wtedy równy  
[6, s. 130] = + 2 

W granicznym przypadku α = 0 otrzymujemy niezależność, a dla α = ∞ 
ścisłą zależność. Funkcja łącząca Claytona indukuje zmienną losową Θ  
o rozkładzie gamma Ga(1/α, 1) z dystrybuantą Fα. Jej generatorem jest funkcja 
g(u) = u−α – 1, a warunkowe prawdopodobieństwo otrzymania wartości wypłaty 
równej x2 wynosi q(θ) = exp(θ(1 – q−α)). 
  



Stanisław Heilpern 356

W dalszej części pracy przyjmiemy dodatkowe, upraszające założenia. 
Założymy, że intensywność występowania wypłat λ = 1, tzn. należy się 
spodziewać przeciętnie jednej wypłaty w jednostce czasu, x1 = 1 oraz x2 = 2. 
Wtedy m(θ) = 1 + q(θ), a graniczna wartość indukowanej zmiennej Θ zależy od 
wartości parametru α i przyjmuje prostą postać 

= ln ( − 1)1 −  

Dla ustalonej wartości parametru α możemy obliczyć prawdopodo-
bieństwo ruiny ( ) dla skrajnych wartości kapitału początkowego ko-
rzystając ze wartości dystrybuanty Fα rozkładu gamma 

(0) = ( ) ( ) + ( ) = ( ) + ( ) + ( ) 

oraz (∞) = ( ). Natomiast wzory (1) i (2) umożliwiają nam obliczenie 
tych prawdopodobieństw dla dowolnych wartości kapitału początkowego u. 

2. Analiza zależności prawdopodobieństwa ruiny  
od intensywności napływu składki 

Prawdopodobieństwo ruiny zależy od stopnia zależności wypłat. Jak już 
zostało wcześniej wspomniane, zależność ta jest jednak dość nieregularna, 
zależy istotnie od wartości kapitału początkowego u [2, s. 11; 3]. 

Zbadamy teraz w jakim stopniu wielkość składki c wpływa na 
prawdopodobieństwo ruiny. Wiemy (patrz 2), że jeśli dla niezależnych wypłat 
zachodzi c ≤ m (obowiązuje założenie λ = 1), to ψI(u) = 1. W przypadku ściśle 
zależnych wypłat, korzystając z (3) otrzymujemy 

( ) = 1                                gdy  ≤ 1        ( ) +             gdy  1 < ≤ 2( ) + ( ) gdy  2 <          
Natomiast dla wypłat o strukturze zależności opisanej funkcją łączącą 

Claytona graniczna wartość zmiennej Θ określona jest wzorem 
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= ∞           gdy  ≤ 1         ( )  gdy  1 < ≤ 20           gdy  2 <          
Wynika stąd oraz z (1), że dla c ≤ 1 zachodzi ψα(u) = 1 dla każdego u i α. 
Przeanalizujemy teraz przypadki wyznaczone przez skrajne wartości 

kapitału początkowego u rozpatrując wartości parametru α oddającego stopień 
zależności wypłat równe 0; 0.1; 1; 2; 4 oraz ∞. Odpowiadają im odpowiednio 
wartości współczynnika korelacji τ Kendalla równe 0; 0,048; 0,333; 0,5; 0,667 
oraz 1. Zaczniemy od zerowego kapitału początkowego. 

Przykład 1 

Niech u = 0 oraz q = 0,4. W tabeli 1 i na rys. 1 przedstawione są wartości 
prawdopodobieństw ruiny. 

 
Tabela 1 

 
Prawdopodobieństwo ruiny dla u = 0 i różnych c oraz α 

c 
α 

niezależne 0,1 1 2 4 ściśle zal. 
0 1 1 1 1 1 1 

1,0 1 1 1 1 1 1 
1,1 1 0,999995 0,988249 0,97526 0,962211 0,945455 
1,2 1 0,999267 0,965800 0,944492 0,925101 0,900000 
1,3 1 0,991793 0,937950 0,912845 0,890765 0,861538 
1,4 1 0,967361 0,906934 0,881435 0,859085 0,828571 
1,5 0,933333 0,924800 0,874008 0,850594 0,829688 0,800000 
1,6 0,875000 0,873676 0,839940 0,820356 0,802163 0,775000 
1,7 0,823529 0,823435 0,805225 0,790599 0,776088 0,752941 
1,8 0,777778 0,777776 0,770194 0,76107 0,750998 0,733333 
1,9 0,736842 0,736842 0,735068 0,731314 0,726253 0,715789 
2,0 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 0,700000 
2,5 0,560000 0,560000 0,560000 0,560000 0,560000 0,560000 
3,0 0,466667 0,466667 0,466667 0,466667 0,466667 0,466667 
∞ 0 0 0 0 0 0 
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Widzimy, że dla zerowego kapitału początkowego oraz dla wartości 
intensywności napływu składki c zawartej w przedziale (1; 2) prawdopodo-
bieństwo ruiny maleje wraz ze stopniem zależności wypłat. Natomiast dla c ≥ 2 
oraz c ≤ 1 prawdopodobieństwo to nie zależy od wartości α. W drugim przy-
padku jest zawsze równe 1. 

 
 

 
 

Rys. 1. Prawdopodobieństwo ruiny dla u = 0 i różnych c oraz α 
 
Inną, bardziej skomplikowaną, nieregularną sytuację otrzymujemy dla 

nieskończenie dużego kapitału początkowego. 

Przykład 2 

Niech u = ∞ oraz q = 0,4. W tabeli 2 zawarte są wartości prawdo-
podobieństw ruiny oraz przedstawione na rys. 2. 

Dla intensywności napływu składki c mniejszej od wartości oczekiwanej 
wypłat 1,4 prawdopodobieństwo ruiny zależy w sposób regularny, monoto-
niczny od stopnia zależności wypłat. Prawdopodobieństwo maleje wraz ze 
wzrostem parametru α. Dla wartości c > 1,52 obserwujemy relację odwrotną. 
Prawdopodobieństwo ruiny rośnie, gdy rośnie stopień zależności wypłat. 
  

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
c

niezal

0.1

1

2

4

zal



PROCESY RYZYKA Z ZALEŻNYMI WYPŁATAMI 359

 
Tabela 2 

 
Prawdopodobieństwo ruiny dla u = ∞ i różnych c oraz α 

c 
α 

niezależne 0.1 1 2 4 ściśle zal. 
0 1 1 1 1 1 1 

1.00 1 1 1 1 1 1 
1.10 1 0,999573 0,784557 0,651023 0,540642 0,4 
1.20 1 0,970624 0,658005 0,566384 0,496110 0,4 
1.30 1 0,802130 0,551860 0,501747 0,462356 0,4 
1.40 1 0,484516 0,457116 0,445356 0,432495 0,4 
1.45 0 0,323970 0,412770 0,418735 0,418128 0,4 
1.50 0 0,192864 0,370039 0,392653 0,403817 0,4 
1.60 0 0,045128 0,288621 0,340885 0,374507 0,4 
1.70 0 0,005001 0,211626 0,287584 0,342618 0,4 
1.80 0 0,000157 0,138226 0,229377 0,304924 0,4 
1.90 0 0,000000 0,067830 0,158788 0,252920 0,4 
2.00 0 0 0 0 0 0 
∞ 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

Rys. 2. Prawdopodobieństwo ruiny dla u = ∞ i różnych c oraz α 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1
c

niezal

0.1

1

2

4

zal



Stanisław Heilpern 360

Natomiast dla intensywności c zawartej między 1,4 a 1,52 nie ma już  
regularnej, monotonicznej zależności. W tabeli 3 oraz na rys. 3 przedstawione 
są wartości prawdopodobieństwa ruiny gdy c = 1,45 dla różnych wartości  
parametru α.  
 

Tabela 3 

Prawdopodobieństwo ruiny dla u = ∞, c = 1,45 i różnych α 

α 0 0,1 0,2 1 2 3 5 10 20 ∞ ψα(∞) 0 0,3240 0,3654 0,4128 0,4187 0,4191 0,4168 0,4111 0,4063 0,4 
 

 
Rys. 3. Prawdopodobieństwo ruiny dla u = ∞, c = 1,45 i różnych α 

 
Jak można zauważyć, w tym przypadku nie ma monotoniczności. Dla 

małych wartości parametru α prawdopodobieństwo ruiny rośnie. Maksimum 
równe 0,41924 osiąga około α = 2,628 (τ = 0,568), a następnie dla większych 
wartości α lekko spada, dążąc w nieskończoności do wartości osiągalnej dla 
ściśle zależnych wypłat ψc(∞) = 0,4. Należy też zaznaczyć, że stabilizacja 
wartości prawdopodobieństwa ruiny wokół 0,4 zachodzi już dużo wcześniej, dla 
wartości α większych od 0,4 (τ = 0,167). Dla mniejszych wartości mamy 
gwałtowny wzrost prawdopodobieństwa ruiny. 

Podobny efekt możemy również zaobserwować dla pośrednich wartości 
kapitału początkowego u. 

Przykład 3 

Niech u = 24 oraz q = 0,4. Wartości prawdopodobieństwa ruiny za-
mieszczone są w tabeli 4 oraz przedstawione na rys. 4. 

W tym przypadku również występuje obszar braku monotoniczności. Sy-
tuacja ta zachodzi gdy wartości intensywności napływu składki c należą do 
przedziału [1,4; 1,6). W odróżnieniu od przypadku dla nieskończonego kapitału 
początkowego, wykresy funkcji prawdopodobieństwa ruiny są ciągłe. Ponadto 
występują dodatnie wartości prawdopodobieństwa ruiny dla c > 2. 
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Tabela 4 

 
Prawdopodobieństwo ruiny dla u = 24 i różnych c oraz α 

c 
α 

niezależne 0,1 1 2 4 ściśle zal. 
1,0 1 1 1 1 1 1 
1,1 1 0,999855 0,823578 0,684144 0,561616 0,406276 
1,2 1 0,984932 0,694453 0,590099 0,508586 0,400104 
1,3 1 0,874290 0,589201 0,524356 0,474183 0,400004 
1,4 1 0,618220 0,496195 0,468649 0,444862 0,400000 
1,5 0,071154 0,324054 0,411150 0,417618 0,417433 0,400000 
1,6 0,006457 0,122893 0,331878 0,368447 0,390128 0,400000 
1,7 0,000719 0,034607 0,257069 0,318984 0,361383 0,400000 
1,8 0,000096 0,008200 0,185860 0,266798 0,329054 0,400000 
1,9 0,000015 0,001974 0,117643 0,207608 0,288597 0,400000 
2,0 0,000003 0,000522 0,051971 0,123987 0,215211 0,400000 
2,2 0,000000 0,000047 0,005059 0,012157 0,021181 0,039515 
2,5 0,000000 0,000002 0,000248 0,000601 0,001051 0,001970 
3,0 0,000000 0,000000 0,000004 0,000010 0,000018 0,000033 
∞ 0 0 0 0 0 0 

 
W tabeli 5 oraz na rys. 5 przedstawione są wartości prawdopodobieństwa 

ruiny dla kapitału początkowego u = 24 i różnych stopni zależności wypłat. 
 

 
Rys. 4. Prawdopodobieństwo ruiny dla u = 24 i różnych c oraz α 
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Tabela 5 

 
Prawdopodobieństwo ruiny dla u = 24, c = 1,45 i różnych α 

α 0 0,1 0,2 0,5 1 2 3 5 10 ∞ ψα(24) 0,3366 0,4658 0,4665 0,4608 0,4528 0,4428 0,4361 0,4271 0,4162 0,4 
 
 
 

 
 

Rys. 5. Prawdopodobieństwo ruiny dla u = 24, c = 1,45 i różnych α 
 
Widzimy, że dla bardzo małych wartości parametru α prawdo-

podobieństwo ruiny gwałtownie rośnie i osiąga maksimum równe 0,4668 dla 
α0 = 0,16 (τ = 0,074). Następnie spokojnie maleje do wartości 0,4 osiągalnej dla 
ściśle zależnych wypłat. Dla małych wartości stopnia zależności wypłat, 
bliskich niezależności, funkcja prawdopodobieństwa ruiny ψα(24), traktowana 
jako funkcja parametru α, jest bardzo wrażliwa na zmianę wartości argumentu. 
Na szczęście, w praktyce, w większości przypadków stopień zależności raczej 
przekracza α0 i otrzymujemy wtedy monotoniczną, słabo malejącą tendencję. 

Na zakończenie zbadamy przypadek, gdy intensywność napływu składki 
c jest znaczna i przekracza x2.  
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Tabela 6 

 
Prawdopodobieństwo ruiny dla c = 2.1, różnych u oraz α 

c 
α 

niezależne 0,1 1 2 4 ściśle zal. 
  0 0,560000 0,560000 0,560000 0,560000 0,560000 0,560000 
  1 0,343597 0,343597 0,343597 0,343597 0,343597 0,343597 
  2 0,178299 0,181354 0,199781 0,210494 0,220653 0,235585 
  3 0,095303 0,099972 0,128503 0,145240 0,161188 0,184878 
  4 0,049333 0,054123 0,084397 0,102564 0,120079 0,146737 
  5 0,025703 0,029891 0,057752 0,075010 0,091879 0,118167 
  6 0,013342 0,016654 0,040369 0,055689 0,070909 0,095181 
  7 0,006931 0,009397 0,028744 0,041859 0,055112 0,076716 
  8 0,003600 0,005361 0,020753 0,031745 0,043048 0,061851 
  9 0,001870 0,003091 0,015150 0,024237 0,033743 0,049861 
10 0,000972 0,001800 0,011160 0,018605 0,026527 0,040199 
15 0,000037 0,000138 0,002656 0,005233 0,008193 0,013691 
20 0,000001 0,000013 0,000695 0,001553 0,002602 0,004663 
25 0,000000 0,000001 0,000192 0,000475 0,000839 0,001588 
30 0,000000 0,000000 0,000055 0,000148 0,000273 0,000541 
∞                 0                 0                 0                 0                 0                 0 

 

Przykład 4 

Niech c = 2,1 i q = 0,4. Wyznaczymy prawdopodobieństwo ruiny dla 
różnych wartości kapitału początkowego u i wybranych wartości parametru α 
równych 0; 0,1; 1; 2; 4 i ∞. Wyniki przedstawione są w tabeli 6 i na rys. 6. 

W odróżnieniu od poprzednich przykładów, w tym przypadku otrzyma-
liśmy regularny, monotoniczny przypadek. Prawdopodobieństwo ruiny wzrasta 
wraz ze stopniem zależności wypłat dla każdej wartości kapitału początkowego. 
Wartości prawdopodobieństwa ruiny nie są też tak wrażliwe na zmiany wartości 
parametru α jak w poprzednim przykładzie. Przykładowo, dla α = 0,1 prawdo-
podobieństwa te są niewiele większe niż dla niezależności (rys. 6). 
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Rys. 6. Prawdopodobieństwo ruiny dla c = 2,1; różnych u oraz α 
 

Podsumowanie 

W pracy przedstawiona została analiza wypływu intensywności napływu 
składki c na prawdopodobieństwo ruiny. Rozpatrzono warianty obejmujące 
różne wartości kapitału początkowego u i stopnia zależności wypłat reprezento-
wanego poprzez wartość parametru α rodziny funkcji łączących Claytona.  
Otrzymano w niektórych przypadkach nieregularność, brak monotonicznej za-
leżności prawdopodobieństwa ruiny od tych czynników. W następnych pracach 
autor zamierza zbadać wpływ prawdopodobieństwa q wystąpienia większej 
wypłaty na prawdopodobieństwo ruiny. 
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RISK PROCESSES WITH DEPENDENT CLAIMS 
 

Summary 
 
The risk processes when the claims may be dependent are studied. It is more realistic  

attempt than in the classical risk process, when the independent claims are assumed. The conti-
nuous risk process is investigated from the ruin theory point of view. The probability of ruin 
within an infinite time horizon is derived. The influence of the premium rate on the probability  
of ruin is analysed. The dependent structure of claims is described by the Archimedean copula.  
The case of the strict dependent claims are studied, too. The nonregular, nonmonotonic relations 
between the probability of ruin and the premium rate or other factors are observed. 
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WPŁYW RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI  

NA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
 
 

Wprowadzenie 

Przemiany demograficzne zachodzące w ciągu ostatnich dekad wskazują 
na postępujące starzenie się społeczeństwa, a tym samym powodują wydłużanie 
się średniej długości trwania życia. Jak wiadomo, jednym z podstawowych ro-
dzajów ryzyka ubezpieczeniowego występującego w ubezpieczeniach na życie 
jest długość dalszego trwania życia osoby ubezpieczonej. Zakłady ubezpieczeń 
do kalkulacji składki netto wykorzystują dane zawarte w tablicach trwania 
życia. Tablice trwania życia zawierają informacje o prawdopodobieństwie  
zgonu w ciągu roku osoby w określonym wieku, liczbie osób dożywających 
określonego wieku, liczbie osób zmarłych w określonym wieku, przeciętnym 
dalszym trwaniu życia osób w określonym wieku. W wyniku zmian demogra-
ficznych ulegają one ciągłym zmianom. Zatem w konsekwencji możemy stwier-
dzić, że proces starzenia się populacji wpływa na wielkość i ryzyko związane  
z wyceną produktów ubezpieczeń na życie. Celem opracowania jest prezentacja 
zmian demograficznych oraz roli ryzyka długowieczności w procesie wyceny 
składki netto w ubezpieczeniach na życie. 

1. Ryzyko długowieczności 

W literaturze dotyczącej aspektów demograficznych można zauważyć 
znaczne rozbieżności dotyczące oczekiwanej długości ludzkiego życia. Na po-
czątek warto wspomnieć, że Olshansky, Carnes i Cassel twierdzą, iż nie można 
oczekiwać, aby długość ludzkiego życia wynosiła więcej niż 85 lat. Odmien-
nego zdania są Oeppen i Vaupel, którzy przeprowadzili badania dotyczące dłu-
gości życia kobiet w XX wieku i stwierdzili, że wzrost długości życia kobiet 
jest stały i wynosi 2,5 roku na dekadę. Twierdzą oni także, że w niektórych wy-
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soko rozwiniętych krajach już w 2060 roku długość ludzkiego życia może 
wynieść 100 lat. W tym samym tonie wypowiadają się Sanderson i Scherbov, 
stwierdzając, że średnia długość życia już zbliża się do 85 lat i nie ma żadnych 
podstaw statystycznych by sądzić, że istnieje bariera długowieczności. 

W rzeczywistości analizując dane dotyczące umieralności można stwier-
dzić, że z roku na rok następuje poprawa wskaźników umieralności. Dzięki 
temu wydłuża się średnia długość dalszego trwania życia. Wśród podstawo-
wych czynników, które wpływają na tę poprawę można wyróżnić wzrost gos-
podarczy, poprawę warunków życia, poprawę poziomu opieki medycznej, 
postęp medycyny, poprawę sytuacji materialnej, upowszechnianie aktywnego 
wypoczynku, upowszechnianie zdrowego odżywiania się. 

Według prognoz przedstawionych przez Europejski Urząd Statystyczny, 
ludność Unii Europejskiej starzeje się i nadal będzie się starzeć. Eurostat po-
daje, że zwiększy się udział w populacji ludzi w wieku 65 lat i starszych z po-
ziomu 17.1% w 2008 roku do 30.0% w 2060 oraz tych w wieku ponad 80 lat  
z 4.4% do 12.1% w tym samym okresie. Ludność UE będzie się starzeć w ciągu 
całego badanego okresu, szczególnie poprzez ustawicznie niski wskaźnik dziet-
ności oraz rosnącą liczbę osób dożywających starości. Proces starzenia wystąpi 
we wszystkich państwach członkowskich. W 2060 roku udział ludności w wie-
ku 65 lat lub większym wzrośnie do 36.2% w Polsce, 36.1% w Słowacji  
i 35.0% w Rumunii. W konsekwencji stosunek ludności w wieku 65 lat i wyż-
szym do ludności czynnej zawodowo, zwiększy się według przewidywań z 25% 
w 2008 roku do 53% w 2060. Innymi słowy, na każdą osobę w wieku 65 roku 
życia i powyżej będą przypadały w 2060 roku jedynie dwie osoby czynne za-
wodowo, w porównaniu do 4 czynnych zawodowo, przypadających na każdą 
osobę w starszym wieku obecnie. 

Warto także przyjrzeć się aktualnej oczekiwanej średniej długości trwa-
nia. Według badań The World Factbook na 2007 rok spośród kajów człon-
kowskich Unii Europejsiej najdłużej żyją obywatele Szwecji – średnio 80,63 
lat. Tuż za nimi znajdują się obywatele Francji, Włoch, Hiszpanii i Grecji. Pols-
ka znajduje się w tym zestawieniu dopiero na 20 miejscu ze średnią długością 
życia wynoszącą 75,19 lat, przy czym średnia długość życia mężczyzn to 71,18 
lat, a kobiet 79,44. Warto także zauważyć, że kraje sąsiedzkie mają bardzo 
zbliżoną do nas średnią długość życia. Według badań The World Factbook  
w 2007 roku najkrócej żyli mieszkańcy Estonii, Rumunii i Łotwy. 
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Tabela 1 

Oczekiwana średnia długość trwania życia w krajach członkowskich UE 

Lp. Kraj Ogół Mężczyźni Kobiety 

1 Szwecja 80,63 78,39 83,00 
2 Francja 80,59 77,35 84,00 
3 Włochy 79,94 77,01 83,07 
4 Hiszpania 79,78 76,46 83,32 
5 Grecja 79,38 76,85 82,06 
6 Austria 79,21 76,32 82,26 
7 Malta 79,15 76,95 81,47 
8 Holandia 79,11 76,52 81,82 
9 Luksemburg 79,03 75,76 82,52 

10 Niemcy 78,95 75,96 82,11 
11 Belgia 78,92 75,75 82,24 
12 Wielka Brytania 78,70 76,23 81,30 
13 Finlandia 78,66 75,15 82,31 
14 Cypr 77,98 75,60 80,49 
15 Dania 77,96 75,65 80,41 
16 Irlandia 77,90 75,27 80,70 
17 Portugalia 77,87 74,60 81,36 
18 Słowenia 76,53 72,84 80,47 
19 Czechy 76,42 73,14 79,88 
20 Polska 75,19 71,18 79,44 
21 Słowacja 74,95 71,00 79,11 
22 Litwa 74,44 69,46 79,69 
23 Węgry 72,92 68,73 77,38 
24 Bułgaria 72,57 68,95 76,40 
25 Estonia 72,30 66,87 78,07 
26 Rumunia 71,91 68,41 75,62 
27 Łotwa 71,60 66,39 77,10 

Źródło: The World Factbook 2007. 
 
 

Tabela 2 

Oczekiwana średnia długość życia w Polsce w latach 1950-2009 

Lata e(0) dla mężczyzn e(0) dla kobiet 
1 2 3 

1950 56,1 61,7 
1955 60,8 66,2 
1960 64,9 70,6 
1965 66,6 72,4 
1970 66,6 73,3 
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cd. tabeli 2 

1 2 3 
1975 67,0 74,3 
1980 66,0 74,4 
1985 66,5 74,8 
1990 66,2 75,2 
1995 67,6 76,4 
2000 69,7 78,0 
2005 70,8 79,4 
2009 71,5 80,1 

Źródło: Dane GUS. 
 

Bardzo ciekawie prezentuje się także zestawienie oczekiwanej średniej 
długości życia w Polsce w latach 1950-2009. Widać tutaj znaczną poprawę 
umieralności. W 2009 roku w Polsce mężczyźni żyli przeciętnie 71,5 lat, na-
tomiast kobiety 80,1. W stosunku do 1950 roku mężczyźni żyją dłużej o 15,4 
lat, natomiast kobiety o 18,4. Patrząc na wykres średniego dalszego trwania 
życia w Polsce można stwierdzić, że poziom umieralności w Polsce był bardzo 
wysoki bezpośrednio po II wojnie światowej. W 1950 roku przeciętna długość 
trwania życia mężczyzn wynosiła nieco ponad 56 lat, natomiast kobiet prawie 
62 lata. Dzięki istotnemu postępowi w zmniejszeniu poziomu umieralności 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a zwłaszcza dzięki wzmocnieniu istniejącego 
trendu spadku umieralności niemowląt, osiągnięto znaczny wzrost długości 
trwania życia. 

 

 
 

Rys. 1. Średnie dalsze trwanie życia w Polsce w latach 1950-2009 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 
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3. Ryzyko długowieczności a ubezpieczenia na życie 

Jak wspomniano na wstępie jednym z podstawowych rodzajów ryzyka 
ubezpieczeniowego występującego w ubezpieczeniach na życie jest długość 
dalszego trwania życia osoby ubezpieczonej. Proces starzenia się społeczeństwa  
i związanego z tym ryzyka może powodować różne skutki finansowe dla 
zakładu ubezpieczeń. W zależności od rodzaju ubezpieczenia skutki te mogą 
mieć zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny. Dla przykładu, w sytuacji 
ubezpieczeń renty dożywotniej coraz dłuższy czas życia osoby ubezpieczonej 
ma niekorzystny wpływ na finanse ubezpieczyciela. Suma zebranych składek 
plus zyski z inwestycji mogą okazać się niewystarczające na pokrycie zwięk-
szonej liczby wypłat renty. Natomiast w przypadku dożywotniego ubezpiecze-
nia na wypadek śmierci dłuższy czas życia osoby ubezpieczonej powoduje 
odroczenie w czasie wypłaty świadczenia, dzięki czemu ubezpieczyciel zbiera 
dodatkowe składki oraz osiąga dodatkowy zysk z inwestycji. Powstaje zatem 
pytanie, jak kalkulować składkę netto, aby uniknąć niedoszacowania przyszłych 
świadczeń jakie ponosi zakład ubezpieczeń? Jednym z rozwiązań wydaje się 
uwzględnienie zmieniającej się umieralności. Jak wiadomo, funkcjonujące na 
Polskim rynku zakłady ubezpieczeń na ogół korzystają z tablic trwania życia 
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Podstawą budowania peł-
nych tablic trwania życia są dane dotyczące przeszłości − liczby osób zmarłych  
w minionym roku, ponadto zakłada się, że roczna liczba urodzeń i zgonów,  
a także umieralność jest jednakowa i niezmienna w poszczególnych latach. 
Zatem przewidywanie przyszłości opiera się wyłącznie na warunkach jakie 
panowały w przeszłości. Aby zmniejszyć ryzyko niewłaściwego oszacowania 
wartości produktów i rezerw, należy wprowadzić do wyceny produktów ubez-
pieczeniowych zamiast tradycyjnych tablic trwania życia tzw. dynamiczne tab-
lice trwania życia, które uwzględnią informacje o zmieniającej się umieralności. 
Jednym z modeli pozwalającym na budowanie dynamicznych tablic trwania 
życia jest model Lee i Cartera. Model ten uwzględnia efekt starzenia się po-
pulacji i być może dzięki temu jest jednym z najczęściej wykorzystywanych 
modeli w badaniach demograficznych. Niżej w artykule przedstawiono opis 
modelu Lee i Cartera zaczerpnięty z [6]. 

W latach 90. Lee i Carter podjęli próbę zastosowania teorii procesu 
błądzenia przypadkowego z dryfem, do modelowania oraz prognozowania 
współczynników zgonów mx(t) (central death rate) w grupach wieku indekso-
wanych zmienną x i dla kolejnych lat kalendarzowych indeksowanych  
zmienną t.  
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Model Lee i Cartera (1992) ma postać 

ln mx(t)=ax+ bxkt + εx,t     dla x=0,1,...,ω, t=1,2,..., (1)
lub równoważnie 

mx(t)=exp {ax+ bxkt + εx,t}      dla x=0,1,...,ω, t=1,2,..., (2)
gdzie: 

{ax} oraz {bx} − są zbiorami pewnych stałych różnych dla różnych grup
wieku x, 

kt − jest indeksem, traktowanym jako pewien proces stochastyczny z czasem
dyskretnym (opisuje ogólną tendencję zmian umieralności), 

εx,t − są składnikami losowymi, niezależnymi o rozkładach N(0,σ2). 
 
Dla zapewnienia jednoznaczności rozwiązania konieczne jest określenie 

pewnych dodatkowych warunków ograniczających. W tym celu Lee i Carter 
przyjęli, że suma parametrów bx dla wszystkich grup wieku (indeksowanych 
zmienną x) jest równa 1, a suma parametrów kt (indeksowanych zmienną t) jest 
równa 0. Z ostatniego założenia wynika, że każdy z parametrów ax w modelu 
(1) opisuje średni poziom umieralności w poszczególnych grupach wieku, 
uśredniony względem czasu kalendarzowego. 

Parametry bx wskazują, jak szybko logarytmy cząstkowych współczyn-
ników zgonów, tj. ln mx(t), zmieniają w odpowiednich grupach wieku x wraz 
zezmianą wartości kt. Z kolei, kt są parametrami opisującymi efekt wpływu  
czasu kalendarzowego t na zmianę cząstkowych współczynników zgonów. 

Zauważymy, że parametry ax i bx w modelu (1) są stałe w czasie, co  
oznacza, że raz wyznaczone oceny tych parametrów mogą być ich oszacowa-
niami także w przyszłych okresach. Wskaźnikami zmieniającymi się wraz  
z upływem czasu są tu indeksy kt, traktowane jako pewien proces stochastyczny 
z czasem dyskretnym. Prognozy dotyczące przewidywanych wartości tych in-
deksów w przyszłości, w połączeniu z oszacowaniami parametrów ax i bx, 
pozwalają, na mocy modelu (1), na sporządzenie wieloletnich prognoz 
umieralności, a dokładniej – prognoz dotyczących wartości współczynników 
zgonów w poszczególnych grupach wieku x dla przyszłych okresów. 

Na podstawie przedstawionego modelu Lee i Cartera można stworzyć 
dynamiczne tablice trwania życia. Analizując te tablice zauważyć można istotną 
różnicę średniego dalszego trwania życia w zależności od wyboru tablic. Przy-
czyna tej różnicy jest oczywista – tablice z modelu Lee i Cartera uwzględniają 
proces starzenia się społeczeństwa. 
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Tabela 3 

 
Tablice trwania życia z GUS-u i z modelu Lee i Cartera 

Wiek 
Tablice trwania życia z GUS-u Tablice z modelu Lee i Cartera 
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

60 17,69 22,94 20,56 27,43 
70 11,69 15,00 14,44 19,34 
80 6,95 8,35 9,03 11,92 
90 3,84 4,20 5,20 6,81 
99 2,21 2,22 3,77 5,03 

Źródło: Dane GUS i [7]. 
 

4. Wpływ wyboru tablic trwania życia na kalkulację  
składki w ubezpieczeniach na życie 

Wpływ ryzyka długowieczności osoby ubezpieczonej na kalkulację 
składki w ubezpieczeniach na życie zostanie przedstawiony na dwóch przy-
kładach: 
– renty dożywotniej dla osoby w wieku x lat, renty odroczonej o n lat (uzys-

kanie wieku 65 lat) 
– dożywotniego ubezpieczenia na wypadek śmierci, z sumą ubezpieczenia 1 

płatną na koniec roku, w którym nastąpi śmierć ubezpieczonego 
W obu przypadkach dla kalkulacji składki netto przyjęte zostało i = 4%.  
 
 

Tabela 4 
 

Renta dożywotnia – wysokość składki netto 

Wysokość jednorazowej składki netto − renta dożywotnia 

Wiek 
tablice trwania życia z GUS-u tablice z modelu Lee i Cartera 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 
20 0,0633 0,0932 0,0659 0,0954 
30 0,1067 0,1544 0,1109 0,1583 
40 0,1967 0,2769 0,2036 0,2833 
50 0,4365 0,5900 0,4493 0,6023 
60 1,7789 2,2624 1,8172 2,3039 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS i [7]. 
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Ponieważ tablice skonstruowane z modelu Lee i Cartera wykorzystują  
informacje z prognoz o umieralności, w przykładzie możemy zauważyć, że 
zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet uzyskaliśmy wyższe wyniki. Wysokość 
jednorazowej składki netto obliczonej przy użyciu standardowych tablic trwania 
życia jest zdecydowanie niższa. 

 
Tabela 5 

 
Dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci – wysokość składki netto 

Wysokość jednorazowej składki netto − dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci 

Wiek 
tablice trwania życia z GUS-u tablice z modelu Lee i Cartera 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 
20 0,0072 0,0045 0,0068 0,0044 
30 0,0109 0,0072 0,0104 0,0067 
40 0,0172 0,0112 0,0165 0,0107 
50 0,0270 0,0178 0,0258 0,0169 
60 0,0426 0,0285 0,0413 0,0276 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS i [7]. 
 
W przypadku dożywotniego ubezpieczenia na wypadek śmierci zarówno 

dla kobiet, jak i dla mężczyzn wysokość składki netto obliczonej na podstawie 
tablic skonstruowanych z modelu Lee i Cartera jest niższa niż składka netto 
obliczona za pomocą standardowych tablic trwania życia. 

Podsumowanie 

Przedstawione w opracowaniu wyniki pokazują, jaki wpływ ma wybór 
tablic trwania życia na kalkulację składki netto w ubezpieczeniach na życia. 
Można stąd wysnuć wniosek, że aby zmniejszyć ryzyko niewłaściwego oszaco-
wania wartości produktów i rezerw przez zakłady ubezpieczeń na życie, na-
leżałoby rozważyć możliwość wprowadzenia do wyceny produktów ubezpie-
czeniowych zamiast tradycyjnych tablic trwania życia – dynamiczne tablice 
trwania życia Ważne jest, aby tablice stosowane do kalkulacji składki netto wy-
korzystywały informacje z prognoz o umieralności, gdyż jest to dynamicznie 
zmieniający się w czasie proces. Zaznaczyć należy także, iż w praktyce poza 
umieralnością uwzględnia się jeszcze wiele innych uwarunkowań. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć uwagi sugerujące, że model  
Lee-Cartera można stosować do prognozowania wartości do dynamicznych 
tablic trwania życia tylko dla krajów, które przez wystarczająco długi okres 
charakteryzowały się stabilnym wzrostem oczekiwanej długości trwania życia. 
  



WPŁYW RYZYKA DŁUGOWIECZNOŚCI… 375

 
Literatura 

1. Lee R., Carter L. (1992). Modeling and Forecasting U.S. Mortality. Journal 
of American Statistical Association, 87 (419). 

2. Oeppen J., Vaupel J. (2002). Broken Limits to Life Expectancy. Sience, 296. 
3. Olshansky J., Carnes B., Cassel C. (1990). In Search of Methuselah: Estimating

the Upper Bound to Human Longevity. Science, New Series. 
4. Papież M. (2008). Możliwość wykorzystania modelu Lee-Cartera do szacowania 

wartości w dynamicznych tablicach trwania życia. Sekcja Analiz Demogra-
ficznych, 18. 

5. Rossa A. Dynamiczne tablice trwania życia oparte na metodologii Lee-Cartera i ich 
zastosowanie do obliczania wysokości świadczeń emerytalnych. Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Oeconomica, 231. 

6. Sanderson W., Scherbov S. (2004). On the Road to New Stochastic Mortality
Forecasts. International Institute for Applied Systems Analysis Working Paper. 

7. Szumlicz T. (2008). Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy
przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metoda Lee i Cartera. Wiadomości 
Ubezpieczeniowe – Wydanie Specjalne. 

8. Wierzchowska K. (2009). Ryzyko długowieczności w ubezpieczeniach na życie. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 550. 

9. Ludność w UE: prognoza 2008-2060. Eurostat. 
 
 

INFLUENCE OF RISK OF LONGEVITY ON LIFE INSURANCES 
 

Summary 
 
Demographic changes occurring in recent decades indicate a progressive aging  

of the population, and thus cause the lengthening of average life expectancy. The purpose of this 
article is to introduce the risk of the longevity, the methods of its prognosis and the influence  
on the estimation the insurance products. 
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ZASTOSOWANIE PROCESU MARKOWA  

W ZALEŻNYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZENIACH  

NA ŻYCIE* 
 
 

Wprowadzenie 

Ubezpieczenie grupowe to ubezpieczenie polegające na objęciu ochroną 
większej liczby osób. Jeżeli przez 

kxT , 1, 2, ...,k n=  oznaczymy przyszły czas 

trwania życia k-tej osoby w wieku kx  w grupie ubezpieczonych, to w przy-
padku statusu „wspólne życie”, który trwa do chwili śmierci pierwszej osoby  
w grupie, mamy [1; 3] 

( )( )1 2 1: : ... : min ,...,
n nt x x x x xp P T T t= > =  

( )1
,...,

nx xP T t T t= > >  

(1)

W klasycznych ubezpieczeniach na życie zakłada się, że zmienne losowe 

kxT  są niezależne. Zatem prawdopodobieństwo przetrwania w statusie do chwili 
t  jest równe 

1 2: : ... :
1

n k

n

t x x x t x
k

p p
=

= ∏  (2)

Rozważmy zatem rentę wdowią, która po śmierci męża gwarantuje żonie 
wypłatę renty płaconej rocznie aż do śmierci ubezpieczonej. Jeżeli świadczenie 
to będzie wynosi 1 j.p., to wartość aktuarialną można wyznaczyć ze wzoru [3] 

/ :x y y x ya a a= −  (3)
  
                                                           
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy  

nr 3361/B/H03/2010/38. 
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gdzie x oznacza wiek męża, a y wiek żony. Poszczególne składniki  
w składce (3) wyznacza się ze wzorów 

1

y
k

y k y
k

a v p
ϖ −

=

= ∑ , 

min{ ; }

: :
1

x y
k

x y k x y
k

a v p
ω ω− −

=

= ∑ , 

gdzie ω  oznacza przyjęty maksymalny wiek, 1(1 )v i −= +  jest czynnikiem 
dyskontującym, a i stopą procentową. 

Założenie o niezależności jest jednak nierealistyczne, ponieważ np. 
małżeństwa narażone są na te samo ryzyko. Ponadto, prawdopodobieństwa 
zgonu po śmierci współmałżonka wzrasta (tzw. syndrom „złamanego serca”). 
Zatem wyznaczając np. składkę renty wdowiej, powinno uwzględnić się 
zależność między długością życia małżonków. Do zobrazowania przyszłego 
stanu cywilnego męża i żony, wykorzystano proces Markowa [2], który zostanie 
opisany niżej. Przeprowadzona zostanie także analiza wpływu zależności na 
wielkość składki wdowiej. 

1. Zastosowanie procesu Markowa 

W ubezpieczeniach dotyczących małżonków wykorzystano proces Mar-
kowa [2]. W modelu uwzględniono cztery stany, w których oboje małżonkowie 
żyją (stan 0), umiera jeden z małżonków (stan 1 lub 2) oraz oboje małżonkowie 
nie żyją (stan 3). Model ten przedstawiono na rys. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Model obrazujący cztery stany cywilne małżonków 

Źródło: [2]. 
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Prawdopodobieństwo przejścia w procesie Markowa przedstawionym na 
rys. 1 oznaczone jest przez ( , )ijp t t t+ Δ , , 0t tΔ ≥  i znaczy, że małżeństwo  
w chwili t t+ Δ  jest w stanie j pod warunkiem, że w stanie i było w chwili t. 
Funkcja intensywności zgonów męża w wieku x t+ , pod warunkiem, że jest on 
nadal żonaty, oznaczana jest przez 01( )tμ , jeżeli jest wdowcem, to przez  

23( )tμ . Podobnie funkcja intensywności zgonów żony w wieku y t+  jest  
oznaczana przez 02 ( )tμ , jeżeli jest nadal zamężna, a jeśli jest wdową, to przez 

13( )tμ . Prawdopodobieństwa przejścia dla 1 20 t t≤ ≤  można wyznaczyć za 
pomocą intensywności przejścia, tj. 

( )
2

1

00 1 2 01 02( , ) exp ( ) ( )
t

t

p t t s s dsμ μ
⎧ ⎫⎪ ⎪= − +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫  (4)

2

1

11 1 2 13( , ) exp ( )
t

t

p t t s dsμ
⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫  (5)

2

1

22 1 2 23( , ) exp ( )
t

t

p t t s dsμ
⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫  (6)

33 1 2( , ) 1p t t =  (7)

Dla 1, 2j =  prawdopodobieństwo przejścia dla 1 20 t t≤ ≤  wyznacza się 
ze wzoru 

2

1

0 1 2 00 1 0 2( , ) ( , ) ( ) ( , )
t

j j jj
t

p t t p t s s p s t dsμ= ∫  (8)

Prawdopodobieństwo łączne wynosi [2] 

( )1 2,x yP T t T t> > =  

00 2 00 1 01 1 2 1 2

00 1 00 2 02 2 1 2 1

(0, ) (0, ) ( , ), jeżeli 0 ,
(0, ) (0, ) ( , ), jeżeli 0 .

p t p t p t t t t
p t p t p t t t t

+ ≤ ≤⎧
= ⎨ + ≤ ≤⎩

 
(9)
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W przedstawionym modelu spełnione jest [2] 

1)  01 23μ μ≡  i 02 13μ μ≡  ⇔  xT  i yT   są niezależne (10)

2)  01 23μ μ≤  i 02 13μ μ≤  ⇒  , 0x yCov T T⎡ ⎤ ≥⎣ ⎦  (11)

gdzie xT  i yT  oznacza odpowiednio przyszły czas życia męża i żony. 
Zakładając, że intensywność zgonów osób będących w związkach mał-

żeńskich jest niższe niż intensywność zgonów w populacji oraz że intensywność 
zgonów wdowców i wdów jest wyższa niż intensywność zgonów w populacji, 
poszczególne funkcje intensywności można zapisać jako 

01 01( ) (1 ) x ttμ α μ += − ,    02 02( ) (1 ) y ttμ α μ += −  

13 13( ) (1 ) y ttμ α μ += + ,    23 23( ) (1 ) x ttμ α μ += +  (12)

gdzie parametry ijα  są nieujemne i 0 jα  są mniejsze od 1. W kolejnym punkcie 

przedstawione zostaną estymatory parametrów ijα  [2]. 

2. Estymacja parametrów 

Estymatory parametrów ijα  minimalizują sumę kwadratów różnic 

między przyrostem ijΔΩ  funkcji przejścia określonej wzorem 

0

( ) ( )
t

ij ijt s dsμΩ = ∫     dla    0t ≥  

a jego estymatorem, czyli [2] 
21

0

ˆˆ arg min ( ) ( )ij ij ij
k

k k t dtα μ
⎛ ⎞

= ΔΩ − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∫  (13)

Estymator ˆ ( )ij tΩ  wyraża się wzorem [2] 

0

[ ( ) 0]ˆ ( ) ( )( )

t
i

ij ij
i

L st dL sL s
>

Ω = ∫
1

 (14)

gdzie [ ]A1  jest indykatorem zbioru A, ( )iL t  oznacza liczbę par w stanie i  
w wieku t, zaś ( )ijL t  jest to liczba przejść ze stanu i do stanu j do chwili t. 
Zakładając liniowość w ciągu roku dla całkowitych k i 0 1t≤ ≤  otrzymuje się 
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{ }( ) ( ) ( 1) ( )ij ij ij ijL k t L k t L k L k+ = + + −  

{ }( ) ( ) ( 1) ( )i i i iL k t L k t L k L k+ = + + −  (15)

Korzystając z (14) i (15) mamy 

{ }{ }1

0

[ ( ) 0]ˆ ( ) ( 1) ( )
( ) ( 1) ( )

i
ij ij ij

i i i

L k sk L k L k ds
L k s L k L k

+ >
ΔΩ = + − =

+ + −∫
1

 

{ }
( 1) ( )

ln ( 1) ln ( )( 1) ( )
ij ij

i i
i i

L k L k
L k L kL k L k

+ −
= + − ≡

+ −
 

{ }: ( )
ln ( 1) ln ( )( 1) ( )

i j
i i

i i

L k
L k L kL k L k≡ + −

+ −  (16)

gdzie ( )iL k  oznacza liczbę małżeństw w stanie i w wieku k, zaś : ( )i jL k  

określa liczbę przejść ze stanu i do stanu j obserwowaną w ciągu roku. Na pod-
stawie danych estymatory ˆ ( )ij kΔΩ  można wyznaczyć następująco: 

1. Estymator 01
ˆ ( )kΔΩ : 

0:1( )L k  = liczba żonatych w wieku k, którzy umarli w ciągu danego roku, 

0 0( 1) ( )L k L k+ −  =  ̶  liczba żonatych w wieku k, którzy umarli w ciągu da-
nego roku − liczba żonatych w wieku k, których żona zmarła w ciągu danego 
roku + liczba mężczyzn w wieku k, którzy zawarli związek małżeński − liczba 
żonatych w wieku k, którzy wzięli rozwód w ciągu danego roku, 

0 ( )L k  = liczba żonatych na początku danego roku. 

2. Estymator 02
ˆ ( )kΔΩ : 

0:2 ( )L k  = liczba mężatek w wieku k, które umarły w ciągu danego roku, 

0 0( 1) ( )L k L k+ −  =  ̶  liczba mężatek w wieku k, które umarły w ciągu danego 
roku − liczba mężatek w wieku k, których mąż zmarł w ciągu danego  
roku + liczba kobiet w wieku k, które zawarły związek małżeński  ̶  liczba 
mężatek w wieku k, które wzięły rozwód w ciągu danego roku, 

0 ( )L k  = liczba mężatek na początku danego roku. 
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3. Estymator 13
ˆ ( )kΔΩ : 

1:3( )L k  = liczba wdów w wieku k, które umarły w ciągu danego roku, 

1 1( 1) ( )L k L k+ −  =  ̶  liczba wdów w wieku k, które umarły w ciągu danego 
roku + liczba kobiet w wieku k, których mąż zmarł w ciągu danego roku  ̶  licz-
ba wdów w wieku k, które zawarły związek małżeński, 

1( )L k  = liczba wdów na początku danego roku [2]. 
Intensywność zgonów według prawa Mackehama ma postać [3]. 

x
x A Bcμ = +  (17)

Na podstawie danych dotyczących wieku z zakresu 1 2( , )v v  podzielo-
nego na dwa zbioru 1( , 40)v  i 2(41, )v , parametry A, B i c można wyznaczyć 
ze wzorów [2] 

2 2 2

2 2

2
41 41 41

2
2

2
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x x
x x x

v v

x x

x v x
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x v x

α α
= = =

= =

⋅ − −
=

⎛ ⎞
− −⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑ ∑ ∑

∑ ∑
 (18)

1

40

1

1 ( )41
x

x
x v

A cv α β
=

= −
− ∑  (19)

ln( ) 1B c c
β=
−  (20)

gdzie ˆln( )x xpα = − , 
2 2

2 41 41

1ln ln( ) ln( )40

v v

x
x x

c xvβ α
= =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟− ⎝ ⎠

∑ ∑  

Zatem korzystając z (13) i (18)-(20)  estymatory ˆijα  parametrów ijα   

są równe [2] 

1
1 1 1 01

1
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1
1 1 1
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cA B c kc
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∑

∑
 (21)
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2
2 2 2 02
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2 2 2
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cA B c kc
cA B c c
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3. Składka renty wdowiej w modelu Markowa 

Składka renty wdowiej w przypadku zastosowania procesu Markowa ma 
postać [2] 

min{ ; }

| 00 01
0

1
11

0

(0, ) ( , 1)

( 1, 1 ) ,

x y

y

x y

x y
k

y k
k j
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a p k p k k

p k k j v

ω ω

ω

− −

=

− −
+ +

=

= + ⋅

⋅ + + +

∑

∑
 (25)

gdzie ,x yω ω  oznaczają maksymalny wiek. Stosując (4)-(8) oraz  (12) i  (17)  
poszczególne prawdopodobieństwa we wzorze na składkę wynoszą 
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( )1 12
11 13 2 2 2

2
( , 1 ) exp (1 ) ln

y k j y kBp k k j A j c ccα + + + + +⎧ ⎫⎛ ⎞+ + = − − ⋅ + −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠⎭⎩

 

oraz przy założeniu, że intensywności przejścia w ciągu roku są stałe 

{ } { }( )01 01 02 13
01

13 01 02

( ) exp ( ) ( ) exp ( )
( , 1) ( ) ( ) ( )

k k k k
p k k k k k

μ μ μ μ
μ μ μ
− − − −

+ =
− −

 

 

4. Przykład 

Na podstawie danych demograficznych z 2002 roku (dane pochodzą  
ze strony internetowej GUSu [4]) przedstawione zostaną wartości estymatorów 
oraz składki renty wdowiej korzystając z procesu Markowa oraz z założenia  
o niezależności. 

Wielkości oszacowanych parametrów dla funkcji intensywności zgonów 
dla żony (nr 2) i męża (nr 1) przedstawiono w tabeli 1. W tabeli 2 umieszczono 
wartości estymatorów parametrów ijα . 

 
Tabela 1 

 
Wartość estymatorów funkcji intensywności zgonów dla męża i żony 

i 1 2 

is  0,999944169 0,999783701 

ig  0,997987825 0,999748444 

ic  1,082979413 1,101529514 

iA  0,000055833 0,000216323 

iB  0,000160564 0,000024328 

 
 

Tabela 2 
 

Wartości estymatorów parametrów ijα  

01α̂  0,2317634 

02α̂  0,1827206 

13α̂  0,2106567 
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W zależności od wieku męża (x) i wieku żony (y) wyznaczono składkę 
renty wdowiej w modelu Markowa jak i przy założeniu niezależności. Przyjęto 
stopę techniczną równą 5%. W ostatniej kolumnie tabeli 3 obliczono, jaki pro-
cent składka w modelu Markowa stanowi składkę w modelu zakładającym 
niezależność. 

 
Tabela 3 

 
Wielkość składki w zależności o wieku męża i żony 

Wiek żony 
y 

Wiek męża 
x 

Składka 1  
w modelu  
Markowa 

Składka 2  
przy założeniu 
niezależności 

Wielkość składki 1  
w porównaniu  

ze składką 2 (%) 
25 27 1,432332 1,723144 83,12 
32 28 1,254259 1,50802 83,17 
40 42 2,336496 2,748325 85,02 
52 55 3,263514 3,725365 87,60 
60 61 3,247426 3,633255 89,38 
 
Na wykresie na rys. 2 przedstawiono wartość składki w modelu Markowa 

oraz wartość składki przy założeniu niezależności dla małżeństw, w których 
mąż i żona są w tym samym wieku. Do obliczenia składek przyjęto stopę 
procentową i równą 5%. 
 
 

 
 
Rys. 2. Wartość składki w modelu Markowa i w przypadku niezależności 
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Na podstawie wyników z tabeli 3 widać, że składka, zakładając zależność 
opisaną procesem Markowa, jest niższa od składki wyliczonej przy założeniu 
niezależności. Ponadto można zauważyć także, że w przypadku młodszych 
ubezpieczonych ta różnica względna jest większa, niż w przypadku starszych 
ubezpieczonych. Można to też zaobserwować na wykresie przedstawionym  
na rys. 2. 
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APPLICATION OF A MARKOV PROCESS IN THE MULTIPLE LIFE INSURANCE  

WITH DEPENDENT LIFE LENGTHS 
 

Summary 
 
Consider the multiple life insurance. Let kT denote the remaining lifetimes of a kth person 

in the group. In the classical theory of multiple life insurance it is assumed that the random  
variables kT  are independent. This assumption is unrealistic. For example, considering the life-

times of paired lives such as wife and husband one should take into consideration the dependence 
of the lifetimes of this married couple. 

In this article, the future development of the marital status for husband and wife  
will be represent as a Markov process. On the basis of the data the parameters of this model  
will be estimated. The influence on the amount of premium relating to the widow’s pension  
will also be studied. 
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UBEZPIECZENIE LASÓW OD POŻARÓW  

W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ 
 
 

Wprowadzenie 

Jednym z zagrożeń dla lasów w Polsce są pożary. Zagrożenie pożarami 
było wielokrotnie przedmiotem wielu opracowań. Pożary lasów to straty  
w drzewostanie, ekologii terenów leśnych, w faunie zwierzęcej. Pomimo 
ogromnego postępu w zakresie zwalczania i prewencji pożarowej, w dalszym 
ciągu występują one na terenie Polski, powodując ogromne straty. 

Warto jednak zastanowić się nad możliwością rekompensowania strat po-
żarowych przez zakłady ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Ubezpieczenie 
lasów od pożarów należy traktować jako jeden z instrumentów finansowych, 
chroniący majątek narodowy. Obecnie obserwujemy zjawisko zmniejszających 
się środków finansowych (środków publicznych) na utrzymanie lasów [15,  
s. 6-7]. Stąd potrzeba ubezpieczenia lasów od pożarów. Ubezpieczenie to ma 
także za zadanie chronić gospodarstwa leśne przed stratami spowodowanymi 
przez siły przyrody i człowieka. Ubezpieczenie to także zapewnienie stabilności 
w produkcji leśnej. 

Celem tego opracowania jest więc próba prezentacji podstaw do kalku-
lacji stopy składki dla strat spowodowanych pożarami lasów. 

Analizę pożarów lasów ograniczamy do polskiej strefy klimatycznej. 
Przez strefę klimatyczną rozumieć będziemy charakterystyczny dla Polski 
zespół zjawisk i procesów atmosferycznych kształtowanych pod wpływem 
uwarunkowań fizycznych i geograficznych określonych na podstawie wielo-
letnich obserwacji. 

Opracowanie napisano opierając się na załączonej literaturze przedmiotu, 
danych statystycznych GUS i Leśnictwa. Rozważa się tylko te podstawowe 
elementy, które są niezbędne do celów kalkulacji stóp składek. 
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1. Klasyfikacja i przyczyny pożarów lasów 

W literaturze spotykamy następującą klasyfikację pożarów leśnych: 
– ziemny (podziemny), gdy palą się pokłady torfu, węgla brunatnego; wystę-

pują najczęściej pod koniec lata i po długotrwałych suszach, trwać mogą 
kilka miesięcy, z ziemi wydobywa się gryzący dym, rozprzestrzeniający się 
stosunkowo wolno; są niebezpieczne, gdyż pod powierzchnią tworzą się 
zapadliny trudne do zauważenia, 

– przyziemne, gdy pali się runo leśne, podszycie, zewnętrzna kora oraz płytko 
zalegające korzenie; mogą być przelotne lub trwałe, szybkość rozprzestrze-
niania się tych pożarów uzależniona jest od materiału palnego, 

– wierzchołkowy, czyli górny, przesuwający się po konarach drzew, spala się 
igliwie, osmalają się gałęzie i pnie drzew [2, s. 56-60]. 

Każdy rodzaj pożaru lasu spowodowany jest przez różne przyczyny.  
Do najważniejszych przyczyn należy zaliczyć według klasyfikacji GUS: 
– nieostrożne obchodzenie się z ogniem przez dzieci i dorosłych, 
– podpalenia, 
– wyładowania atmosferyczne, 
– wady urządzeń technicznych i nieprawidłowa ich eksploatacja, 
– wady środków transportowych i ich nieprawidłowa eksploatacja (koleje, 

ciągniki, pojazdy samochodowe), 
– pozostałe, 
– nieustalone. 

Z punktu widzenia ubezpieczeniowego ochroną ubezpieczeniową po-
winniśmy obejmować pożary powstałe w sposób losowy. Do przypadków lo-
sowych możemy zaliczyć: wyładowania atmosferyczne oraz wady urządzeń 
technicznych i transportowych wraz z ich nieprawidłową eksploatacją. 

Przebieg pożarów w lasach uzależniony jest od wielu czynników. Pogoda 
jest w dalszym ciągu najtrudniejszym do przewidzenia elementem mającym 
wpływ na przebieg pożaru [10, s. 152-156]. Dlatego też konieczne jest opraco-
wywanie prognoz odnośnie do rozwoju pożarów w różnych warunkach atmos-
ferycznych. 

Warto także zwrócić uwagę, że liczba pożarów lasów uzależniona jest od 
zmian klimatycznych [14, s. 67-71]. Badania wieloletnich ciągów danych  
meteorologicznych doprowadziły do wniosku, że rosnący trend temperatury 
powietrza oraz malejąca tendencja opadów atmosferycznych od początku 
XX wieku w Polsce przyczyniły się do wzrostu zagrożenia pożarowego lasów 
(rys. 1). 
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Rys. 1. Liczba pożarów lasów i powierzchnia spalona w Polsce w latach 1948-2006 oraz charak-

teryzujące je trendy 

Źródło: [14, s. 70].  
 
W wyniku zmian ocieplenia klimatu nastąpił wzrost liczby pożarów  

i powierzchni spalonej lasów, szczególnie widoczny w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku. Należy podkreślić, że trend wzrostu liczby pożarów był 
większy niż trend wzrostu powierzchni spalonej przez pożary. Świadczyć to 
może o systematycznej poprawie w zakresie organizacji likwidacji pożarów  
i monitoringu ochrony przeciwpożarowej. W związku z przewidywanymi sce-
nariuszami dotyczącymi dalszych zmian klimatu, należy się liczyć z nasileniem 
zjawisk pożarów. Dla potrzeb (prognozowania) przewidywania kierunku roz-
woju pożarów, straże pożarne powinny wziąć pod uwagę między innymi rodzaj 
materiału palnego, ukształtowanie terenu, lokalizację zbiorników wodnych, 
rzek, przewidywanie możliwej wielkości obszaru objętego pożarem itp. 

Możemy powiedzieć, że przebieg pożaru ma charakter losowy i trudny  
do przewidzenia. 
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2. Analiza statystyczna pożarów w Polsce w latach 1999- 

2008 

Ewidencję statystyczną pożarów prowadzi od wielu lat Straż Pożarna  
a także Główny Urząd Statystyczny. Liczba pożarów lasów w ciągu roku jest 
zmienna (tabela 1). 

 
Tabela 1 

 
Liczba pożarów lasów według wybranych przyczyn powstania w Polsce  

w latach 1999-2008 

Rok Ogółem 

Przyczyny powstania 

wyładowania  
atmosferyczne 

wady urządzeń  
technicznych  

i ich nieprawidłowa 
eksploatacja 

wady środków  
transportu  

i ich nieprawidłowa  
eksploatacja 

1999 9405 26 55 12 
2000 12428 64 61 29 
2001 4480 15 21 3 
2002 10101 41 45 7 
2003 17088 67 69 20 
2004 7006 19 29 5 
2005 12169 33 40 13 
2006 11828 65 71 32 
2007 7101 51 23 11 
2008 9091 37 89 70 
Średnio 10069,7               41,8               50,3               20,2 

Struktura 
procentowa 1,00 0,0041 0,0050 0,0020 

Źródło: [7]. 
 
Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że ok. °°

°
°°

° 52 -  pożarów 

spowodowana jest przez wyładowania atmosferyczne i wady urządzeń tech-
nicznych i transportowych. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku po-
wierzchni pożarów (tabela 2). 
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Tabela 2 

 
Powierzchnia pożarów lasów (w ha) według wybranych przyczyn powstania w Polsce  

w latach 1999-2008 

Rok Ogółem 

Przyczyny powstania 

wyładowania  
atmosferyczne 

wady urządzeń  
technicznych  

i ich nieprawidłowa 
eksploatacja 

wady środków  
transportu  

i ich nieprawidłowa  
eksploatacja 

1999 8307   8               102 13 
2000 7013 13 15 21 
2001 3429   6   8   3 
2002 5200   7 26 18 
2003 21500 10 80 22 
2004 3781   2 23   7 
2005 5826   4 22 25 
2006 5912   6 72 31 
2007 3564 16   3   9 
2008 3028   3 53 27 
Średnio 6756,0     7,5    40,4   17,6 

Struktura 
procentowa 1,00 0,0011 0,0060 0,0026 

Źródło: [7]. 
 
Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że najmniejsza powierzchnia 

pożarów jest spowodowana wyładowaniami atmosferycznymi. Widzimy wy-
raźnie regionalne zróżnicowanie liczby pożarów w poszczególnych woje-
wództwach (tabela 3). 

 
Tabela 3 

 
Regionalne zróżnicowanie liczby pożarów w lasach w Polsce  

w latach 2003-2004 i 2008 

Lp. Województwa 2003 2004 2005 2008 
1 2 3 4 5 6 
1 razem 156 53 86 196 
2 dolnośląskie 5 2 − 10 
3 kujawsko-pomorskie 7 3 8 10 
4 lubelskie 7 2 5 2 
5 lubuskie 27 9 13 46 
6 łódzkie 13 7 13 10 
7 małopolskie 1 1 − 3 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 4 5 6 
8 mazowieckie 21 2 16 15 
9 opolskie 5 2 2 4 

10 podkarpackie 7 1 − 1 
11 podlaskie 4 3 2 4 
12 pomorskie 4 1 2 2 
13 śląskie 10 1 9 9 
14 świętokrzyskie 5 2 − 5 
15 warmińsko-mazurskie 2 1 1 10 
16 wielkopolskie 33 13 12 49 
17 zachodniopomorskie 5 3 3 16 

Uwaga: Pożary spowodowane przez: wyładowania atmosferyczne, wady urządzeń technicznych  
i transportowych wraz z ich niewłaściwą eksploatacją. 

Źródło: [7]. 
 
Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że najwięcej pożarów powstaje  

w województwach: lubuskie, łódzkie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie. 

3. Kategoryzacja zagrożenia pożarowego obszarów  
leśnych 

Obowiązek klasyfikacji lasów pod względem zagrożenia pożarowego 
został nałożony ma kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzaniem 
Rady (E E C) nr 2/58/92 z dnia 23 lipca 1992 roku o ochronie lasów Wspólnoty 
przed pożarami. Artykuł 2 Rozporządzenia ustalił, że kraje członkowskie skla-
syfikują swoje terytoria według stopnia ryzyka pożarowego w zależności od 
cykliczności ich powstawania*. 

Dla celów oceny ryzyka ubezpieczeniowego w przypadku lasów warto 
wykorzystać ustalenia w zakresie kategoryzacji zagrożenia pożarowego. 

Pod pojęciem kategorii zagrożenia pożarowego rozumieć będziemy 
„cechę umowną” mającą na celu nadanie obszarowi leśnemu wyróżnika cyfro-
wego i wyrazowego określającego jego podatność na możliwość powstania  
i rozprzestrzenienia się pożarów [17, s. 8]. 

Badania nad kryteriami zagrożenia pożarowego w lasach są prowadzone 
od dość dawna w wielu krajach [4, s. 3-11]. Wypracowano wiele kryteriów 
oceny zagrożenia pożarowego. W Polsce zasady kategoryzacji lasów określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie 
szczegółowych zasad ubezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2006, 

                                                           
* Kategoryzacją zagrożenia pożarowego w Polsce zajmowało się wielu autorów [13, s. 131-141]. 
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nr 58, poz. 105). Obowiązująca metoda kategoryzacji dotyczy tylko nadleśnictw 
i parków narodowych. Uznano, że kategoryzacja powinna dotyczyć wszystkich 
lasów bez względu na formę własności. Opracowano kilka map zagrożenia 
pożarowego, biorąc pod uwagę cztery parametry, tj. występowanie pożarów, 
czynniki drzewostanowe, czynniki klimatyczne oraz czynniki antropogeniczne 
[13, s. 131-141]. Dla naszych celów prezentujemy mapę zagrożenia opartą na 
aktualnej bazie administracyjnej powiatów (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Kategoryzacja zagrożenia pożarowego (31.08.2008) według powiatów (mapy sporządził 

R. Hildebrandt) 

Źródło: [13, s. 138].  
 

Z danych zawartych na tej mapie wynika regionalne zróżnicowanie 
zagrożenia pożarowego w Polsce. Widzimy wyraźnie, że każda kategoria za-
grożenia powinna posiadać inną stopę składki. 

W 2010 roku wydano Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciw-
pożarowego lasów. W Rozporządzeniu podano sposób zaliczania lasów do ka-
tegorii zagrożenia pożarowego lasów. Zaliczania lasów do kategorii zagrożenia 
pożarowego lasu dokonuje się dla obszaru każdego nadleśnictwa albo parku 
narodowego o uproszczonych planach urządzenia lasu albo planach ochrony 
parku narodowego, na podstawie sumy punktów odpowiadających: 
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1) średniej rocznej liczbie pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat przy-
padających na 10 km2 powierzchni leśnej, 

2) udziałowi procentowemu powierzchni drzewostanów rosnących na 
siedliskach boru suchego, boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wil-
gotnego, boru mieszanego wilgotnego i lasu lęgowego, 

3) średniej wilgotności względnej powietrza (pomiar z wysokości 0,5 m)  
i procentowego udziału dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15% o godzinie 
9ºº, 

4) średniej liczbie mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni 
leśnej. 

Opracowane zostały wzory na obliczenie poszczególnych składników su-
my punktów. 

4. Szacowanie szkód spowodowanych przez pożary 

Ważnym elementem w zakresie ubezpieczeń jest oszacowanie wartościo-
we strat spowodowane przez wypadek losowy. W przypadku oszacowania strat 
spowodowanych przez pożar w lasach mamy do czynienia z wyjątkowo trudną 
materią, gdyż o stratach decyduje wiele czynników. 

Dyskusja nad metodami szacowania szkód pożarowych trwa już dość 
długo [5, s. 17-18]. 

W artykule S. Zająca i Janiny Parzuchowskiej pt. Metody wyceny szkód 
powstałych w wyniku pożarów lasu, autorzy dokonali przeglądu sposobów  
oceny strat w wybranych krajach. Autorzy zaproponowali także wzory na obli-
czenie strat z tytułu: 
– przedwczesnego wyrębu drzewostanu częściowo i całkowicie zniszczonego, 
– dodatkowych kosztów odnowienia w powierzchni drzewostanów, 
– dodatkowych kosztów pozyskania w drzewostanach, 
– całkowitego zniszczenia gleby, 
– szkód w drzewostanach na obrzeżach pożarowych. 

W dalszej kolejności zastosowali opracowane metody do oszacowania 
szkód pożarowych w Polsce w latach 1991-1995. 

Szacunkowych danych o stratach w wyniku pożarów dostarczają nam 
dane GUS (tabela 4). 
 

Tabela 4 
 

Analiza pożarów lasów państwowych w Polsce w latach 1999-2005 

Lp. Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Powierzchnia lasów  

dotkniętych pożarami w ha 
1800 1766 685 1180 4182 998 1197 
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cd. tabeli 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 – w tym drzewostany III  

klasy wieku i wyższych 
449 616 149 400 1392 277 407 

2 Przeciętna powierzchnia  
jednego pożaru w ha 

0,4 0,35 0,33 0,31 0,51 0,29 0,27 

3 Wartość strat sumy bieżące  
w mln zł 

10,4 8,6 2,9 4,4 15,7 3,5 3,5 

4 Średnia szacunkowa strata  
na jeden pożar w zł 

5778 4870 4234 3729 3754 3507 2923 

Źródło: [7, s. 305]. 
 

Z danych zawartych w tabeli 4 widzimy, że maleje procentowa po-
wierzchnia spalonego lasu. Szacunkowy koszt strat (w zł) waha się w granicach 
3000-6000 zł z tendencją malejącą. 

W innym badaniu analiza ekonomiczna funkcjonowania ochrony 
przeciwpożarowej w lasach państwowych [13, s. 27-50] w latach 2000-2004 
wykazała, że: 
– średnia wartość spalonego 1 ha lasów wyniosła ok. 7441 zł (minimalna 

4391, a maksymalna 11 302 zł), 
– średnia roczna strata w przeliczeniu na 1 ha powierzchni zalesionej wy-

niosła ok. 1,02 zł (największa RDLP Katowice 2,49 najmniejsza w RDLP 
Krośnie 0,21 zł); biorąc pod uwagę szkody ekologiczne, średnia strata rocz-
na odniesiona do 1 ha powierzchni zalesionej wyniosłaby ok. 5,77 zł, 

– średnie roczne koszty ochrony przed pożarami wyniosły ok. 8,47 zł na 1 ha 
(największa w RDLP Warszawa 20,22 zł, a najniższe w Krośnie ok. 1,97 
zł/ha). 

W latach 2004-2008 wydano na ochronę przeciwpożarową lasów łącznie 
309,1 mln zł [6, s. 274]. Roczne straty nadzwyczajne w tym czasie wynosiły  
0,5-1,5 mln zł. 

5. Częstość szkód pożarowych 

Do oceny ryzyka pożarów w lasach w analizach używa się wskaźników: 
– gęstość pożarów tzn. ilość pożarów na 10 tys. ha, 
– średnia roczna spalona powierzchnia na 10 tys. ha lasów, 
– średnia powierzchnia spalona podczas jednego pożaru, 
– liczba punktów obserwacyjnych (dostrzegalność) na 10 tys. ha. 

Dla potrzeb kalkulacji stopy składki − jak się wydaje − najlepszym 
wskaźnikiem częstości byłaby średnia roczna powierzchnia spalona na 10 tys. 
ha. Za tym wskaźnikiem przemawiają następujące argumenty: 
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– jest to ubezpieczenie (do 1 roku) majątkowo-osobowe, 
– w pożarach płonie część lub całość ubezpieczonego mienia (lasu). 

Dyskusyjna jest powierzchnia odniesienia, tj. 10 tys. ha (czyli 100 km2 
lasów). 

Przeprowadzone badania ankietą wśród 24 państw w latach 1977-1979  
na temat występowania pożarów wykazały, że z powodu wyładowań atmosfe-
rycznych a więc zdarzeń losowych powstaje ok. 2% pożarów w lasach [4, 
s. 10]. 

W latach 1991-2000 w ROLP w Zielonej Górze zanotowano 121 
pożarów o powierzchni ok. 9 ha [11, s. 27]. Są to jak widać małe powierzchni-
owo pożary spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Na podstawie 
tabeli 4 możemy proponować stopę składki na poziomie °°

°2  wartości ubez-
pieczonego lasu. 

6. Metody szacowania wartości drzewostanu leśnego.  
Suma ubezpieczenia 

Bardzo ważnym elementem umowy jest wartość przedmiotu ubezpiecze-
nia. Wartość tę nazywa się sumą ubezpieczenia. Przez sumę ubezpieczenia 
rozumieć będziemy kwotę wyrażoną wartościowo na którą ubezpieczymy 
drzewostan leśny. Ustalenie sumy ubezpieczenia jest sprawą złożoną ze 
względu na specyfikę przedmiotu ubezpieczenia. W literaturze przedmiotu po-
dejmowane były próby wyceny wartości drzewostanu. W tym celu powinniśmy 
wykorzystać badania Wojciecha Wilkowskiego poświęcone metodzie określe-
nia wartości drzewostanów [16, s. 3-9]. Opracował on kilka wzorów, dla przy-
kładu wartość drzewa określono wzorem 

( )∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= DRDRDRDRiiiiaD CUkVCUkrVW  

gdzie: 

aV  − miąższość grubizny drzewa, 

ir  − współczynnik do obliczania miąższości netto zawarty w tabeli 5, 

ik  − wskaźnik udziału w grubiźnie całkowitej określonego i-tego sortymentu, 

iC  − cena sprzedaży i-tego sortymentu określona przez nadleśnictwo bez po-
datku VAT, 

iU  − wskaźnik redukujący ceny sprzedaży iC  tego sortymentu o koszty po-
zyskania i zrywki, 

DRiV  − miąższość drobnicy, 

DRiU  − wskaźnik redukujący ceny sprzedaży DRiC  o koszty pozyskane i zrywki, 
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DRik  − udział procentowy drobnicy mający wartość rynkową w drobnicy
całkowitej, 

DRiC  − cena sprzedaży drobnicy przez właściwe nadleśnictwo. 
 
 

Tabela 5 
 

Współczynniki służące do obliczania miąższości netto 

Rodzaj drzewa 
Klasy wieku 

II III IV V i wyżej, KO, KDO, 
BP, przestoje 

Sosna, modrzew 0,72 0,75 0,77 0,79 
Świerk, jodła, daglezja 0,78 0,80 0,82 0,82 
Dąb, jesion, jawor, wiąz, klon  
i inne twardo liściaste 0,70 0,72 0,73 0,78 

Buk, grab 0,81 0,84 0,86 0,87 
Osika, topola, wierzba 0,74 0,71 0,79 0,80 
Brzoza, olcha 0,73 0,75 0,77 0,79 

Źródło: Instrukcja urządzenia lasu, część ogólna. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  
i Leśnictwa, Dyrekcja Lasów Państwowych, Warszawa 1994. 
 
W odniesieniu do drzewostanów stanowiących drągowiznę stosuje się 

wzór uproszczony 

UCPZWW sp ⋅⋅⋅⋅=  

gdzie: 

spW  − przeliczniki wyrażone w m3 surowca tartacznego (iglastego WBO) dla
określonego gatunku, klasy bonitacji, wieku (wiek rębności określono na
podstawie tablic opracowanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa,
autorzy: T. Partyka, T. Trampler)*, 

Z  − stopień zadrzewienie, 
P  − powierzchnia zajmowana przez drzewostan, 
C  − cena sprzedaży m3 drewna tartacznego iglastego WBO ustalona przez to

nadleśnictwo, 
U  − wskaźnik redukujący ceny sprzedaży drewna o koszty pozyskania

i zrywki. 
  

                                                           
* Przeliczniki WSP zawarte są w Zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leś-

nictwa z 30.12.1995 (MP – 3 z 1946 r.) zał. 1. 
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W drzewostanach mieszanych ich wartość stanowi suma 

( ) UPCZWW
n

i
ispi ⋅⋅⋅⋅= ∑

=1

~  

gdzie: 

spiW − przelicznik w m2 surowca tartacznego iglastego WBO dla i-tego ga-
tunku, uzyskany z określonych tablic, 

iZ  − cząstkowy stopień zadrzewienia i-tego gatunku. 
C  − cena sprzedaży m3 drewna tartacznego iglastego WBO ustalona przez to

nadleśnictwo, 
P  − powierzchnia zajmowana przez drzewostan, 
U  − wskaźnik redukujący ceny sprzedaży drewna o koszty pozyskania

i zrywki. 
 
W warunkach gospodarki rynkowej o wartości drzewostanu decyduje ce-

na rynkowa oraz cena asortymentu drzewa. Cena asortymentu obejmuje koszty: 
pozyskania, wywozu i sprzedaży drzewa. 

Dla celów ustalenia sumy ubezpieczenia koniecznością byłoby opraco-
wanie szacunkowych cen 1 ha lasów w danym roku przez praktyków zajmu-
jących się leśnictwem w Polsce. Obliczenia te wymagają przeprowadzenia in-
wentaryzacji obszarów leśnych, oceny kondycji drzew oraz opracowania leśnej 
mapy numerycznej o wartości drzewostanu leśnego. 

Według danych statystycznych GUS tabela 4 za 2008 rok, cena 1m3 
drzewa leśnego wyniosła 148,95 zł, zasoby zaś 1 ha lasu wynoszą 240 m3 gru-
bizny drzewnej. Mnożąc te wielkości przez siebie uzyskujemy cenę 1 ha lasów 
na ok. 36 tys. zł. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że suma ubezpieczenia jest górną 
granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Powinna być wielkością wy-
czerpywalną. Wypłata odszkodowania powinna być pomniejszona o wartość 
sprzedaży drzewa popożarowego.  

7. Proponowany zakres ubezpieczenia lasów od pożarów 

Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczeń. Treść ogólnych 
warunków ubezpieczeń określa art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
z 22 maja 2003 r. (załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polski z dnia 16 grudnia 2009 r., poz. 66). 

Proponowanym ubezpieczeniem od ognia można by objąć obszary leśne 
będące pod zarządem państwowym, prywatnym lub innych organizacji np. 
samorządu terytorialnego. 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmowałaby tylko przypadki powstania po-
żarów na skutek wyładowań elektrycznych, zwarć w liniach wysokiego na-
pięcia, wady środków transportu kolejowego i ich nieprawidłowa eksploatacja, 
wady urządzeń technicznych, energetycznych i ich nieprawidłowa eksploatacja. 
Każda z przyczyn pożarów powinna być udowodniona i udokumentowana. 

Ubezpieczeniem objęty powinien być ściśle określony obszar leśny,  
w ramach granic wyznaczonych przez mapy geodezyjne. 

Ubezpieczenia nie obejmowały problemów regeneracji (pożarzysk) eko-
logicznych. W ramach ubezpieczenia za dodatkową składkę może ono po-
krywać część lub całość szkód związanych z akcją likwidacji bezpośredniej 
pożarów lasów. 

Ubezpieczony obszar leśny powinien zawierać odnogi dojazdowe, stały 
system wykrywania pożarów (punkty stałe naziemnej obserwacji), pasy 
przeciwpożarowe, bazy sprzętu przeciwpożarowego, źródła wody do celów po-
żarowych, oraz oznakowania wstępu do lasów. Ponadto spełnione powinny być 
przepisy bezpieczeństwa pożarowego, środki łączności, systemy szkolenia [18, 
s. 8-9; 9, s. 12-13], aktualne mapy ochrony przeciwpożarowej [8, s. 15-16].  

Warto także w ogólnych warunkach ubezpieczeń wskazać na ko-
nieczność wyposażenia obszarów leśnych w nowe automatyczne stacje pro-
gnozy meteorologicznej [1, s. 18-19]. Pozwolić to może na prowadzenie sku-
tecznego monitoringu pożarowego w lasach na terenie całego kraju. 

Dla potrzeb ubezpieczeniowych, zwłaszcza przy likwidacji szkód spo-
wodowanych przez pożary, należy wziąć pod uwagę interwencjonizm państwa  
w likwidacji szkód spowodowanych przez żywioły. Interwencjonizm państwa 
odbywa się za pomocą między innymi aktów prawnych. Są to: 

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 
2010 r. poz. 870 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania do-
tyczącego odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy 
oraz wprowadzenia instrumentów zapobiegawczych objętego programem  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2010, poz. 870).  
W rozporządzeniu tym jest wymieniona lista nadleśnictw uprawnionych do 
ubiegania się o taką pomoc. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.III.2006 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2006, nr 58, 
poz. 405). 

Ustalenia powyższych rozporządzeń powinny być włączone do ogólnych 
warunków ubezpieczeń proponowanego ubezpieczenia. 
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Podsumowanie 

Ubezpieczenie lasów od pożarów jest nowym obszarem do objęcia go 
ochroną ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie to może funkcjonować  
w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jak się okazuje, 
istnieje w Polsce dość dobrze prowadzona statystyka pożarów w lasach, co 
pozwala na kalkulacje stóp składek. Podejmowane są próby oszacowania war-
tościowego strat pożarów w lasach oraz kategoryzacji zagrożeń pożarowych. 
Ochroną ubezpieczeniową powinny być objęte pożary lasów z przyczyn loso-
wych, do których zaliczylibyśmy: wyładowania atmosferyczne i wady urządzeń 
technicznych i pojazdów samochodowych, kolejowych. 

Praca nie wyczerpała problematyki, lecz ją zasygnalizowała. Konieczne 
są ustalenia w zakresie nadleśnictw w Polsce. 
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FIRE INSURANCE FOR FORESTS IN THE POLISH ZONE CLIMATE 

 

Summary 
 
Forests are a national wealth. They are exposed to fires caused by lightning, technical  

devices and human. 
There is a lack of financial resources for forest management. 
The article proposes introducing the forest insurance from the fires caused by nature.  

It points the principles of fire damage evaluation, frequency of fire occurrence and basic  
assumption for such insurances.  
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OCENA SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH METOD  

REDUKCJI WARIANCJI  

W BADANIACH SYMULACYJNYCH  

MODELI SIECIOWYCH  

PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH* 
 
 

Wprowadzenie 

Analiza modeli sieciowych przedsięwzięć metodą symulacji cyfrowej 
Monte Carlo ma na celu najczęściej ustalenie średnich, wariancji lub typu 
rozkładu terminów zaistnienia zdarzeń i (i = 1, 2, …, m) na podstawie obser-
wacji jix ,  poczynionych w j (j = 1, 2, …, n) przebiegach symulacyjnych. 

Wartości jix ,  można traktować jako realizacje zmiennych losowych jiX ,  ter-
minów zaistnienia zdarzeń [9]. 

Istota metody MC w analizie modeli sieciowych polega na losowym  
generowaniu w kolejnych przebiegach symulacyjnych czasów realizacji jlt ,  
czynności ( wl ,,2,1 K= , w – liczba czynności modelu sieciowego) i oblicza-
niu terminów zaistnienia zdarzeń jak w Critical Path Method (CPM). W każdej 
replikacji j czasy realizacji czynności są generowane zgodnie z przyjętym 
rozkładem prawdopodobieństwa, przy zastosowaniu niezależnych od siebie 
ciągów liczb losowych jlu ,  z przedziału ( ]10, . 

Nieobciążony estymator punktowy średniej ( )ii XE=μ  zmiennej losowej 

Xi terminu zaistnienia zdarzenia i ma postać [5; 9]: ∑
=

=
n

j
jii X

n 1
,

1μ , natomiast 

                                                           
* Praca została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr N N506 254637). 
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jego wariancja dana jest wzorem: ( )
n

D i
i

2
2 σμ = , gdzie 2

iσ  jest wariancją zmien-

nej losowej iX  terminu zaistnienia zdarzenia i, tj. ( )ii XD22 =σ . 
Nieobciążony estymator wariancji jest określony następująco 

( )
2

1
,

2

1
1 ∑

=

−
−

=
n

j
ijii X

n
μσ  

W metodzie symulacji MC błąd estymacji średniej ( ii μμ − ) jest przed-
stawiany w postaci przedziału ufności. Wielkość przedziału ufności jest pro-

porcjonalna do 
n

iσ . Jednym z podstawowych sposobów zawężania 

przedziału ufności (redukcji wariancji estymatora średniej) jest zwiększanie 
liczby obserwacji (przebiegów symulacyjnych), co jednak powoduje 
wydłużenie czasu badań symulacyjnych. 

Na dokładność wyznaczanych charakterystyk wpływa także sposób gene-
rowania zmiennych (danych) wejściowych do badań. Wywołując korelację 
między wartościami tych samych wielkości w eksperymentach symulacyjnych, 
uzyskuje się redukcję wariancji estymatora, a co się z tym wiąże zwiększa się 
dokładność oszacowania. Zawężenie przedziału ufności estymowanej charakte-
rystyki można także uzyskać dokonując właściwego wyboru estymatora.  

Postępowania mające na celu zmniejszenie „rozrzutu” obserwowanych 
wartości zmiennych wyjściowych, w literaturze określa się mianem metod re-
dukcji wariancji [6; 12]. W opracowaniu podjęto próbę oceny efektywności 
metod redukcji wariancji, polegających na zmianie sposobu generowania liczb 
losowych (metoda zmiennych antytetycznych, losowania warstwowego i meto-
da Quasi-Monte Carlo). Analizowane metody nie wydłużają czasu ekspery-
mentów i są łatwe do zaimplementowania w komercyjnych językach symula-
cyjnych. 

1. Metoda zmiennych antytetycznych 

Metoda ta, zwana także losowaniem przeciwstawnym, polega na prze-
prowadzeniu eksperymentu symulacyjnego w dwóch etapach w sposób 
następujący [6; 12]. W pierwszym etapie stosuje się dla każdej czynności ciągi 
liczb pseudolosowych 221 /,,, ,, nlll uuu K ( wl ,,2,1 K= ) o rozkładzie równo-

miernym na przedziale ( ]10, , natomiast w drugim – ciągi liczb dopełniających 

( ) ( ) ( )221 111 /,,, ,, nlll uuu −−− K . Jeżeli ( )1ˆ
iX  oraz ( )2ˆ

iX  są odpowiednio  
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estymatorami parametru iX̂  (średniego terminu zaistnienia zdarzenia i w mod-
elu sieciowym) odpowiednio w pierwszym i drugim etapie badań symulacyj-
nych, to nieobciążonym estymatorem tego parametru jest średnia:  

( ) ( )( )21 ˆˆ
2
1ˆ

iii XXX += . Wariancję tego estymatora można obliczyć następująco  

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )2122122122 ˆ,ˆcov
2
1ˆˆ

4
1ˆˆ

2
1ˆ

iiiiiii XXXDXDXXDXD ++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=  

Stosując losowanie przeciwstawne, z ujemną korelacją między wynikami  
z następujących po sobie eksperymentów, uzyskuje się mniejszą wariancję niż 
w przypadku prowadzenia eksperymentów niezależnych. 

Burt i inni [3] zastosowali ciągi liczb antytetycznych do symulacyjnego 
rozwiązywania prostych modeli sieciowych z czasami realizacji procesów  
opisanymi za pomocą rozkładu wykładniczego. Następnie wykazali analitycz-
nie, że wariancję oczekiwanego czasu realizacji modelowanych przedsięwzięć 
można zmniejszyć o ponad połowę w stosunku do wariancji estymatora stoso-
wanego w bezpośredniej metodzie Monte Carlo. Rozważania te zostały  
uogólnione dla różnych typów rozkładów teoretycznych czasów realizacji czyn-
ności w pracy Sullivana i innych [11]. Stosując losowanie przeciwstawne, tę 
samą dokładność co w metodzie MC można uzyskać średnio przy liczbie repli-
kacji mniejszej o 75%. W przypadku, gdy rozkłady czasów są symetryczne, 
można zakładać, że – w celu uzyskania tej samej dokładności – liczba po-
wtórzeń może zostać zmniejszona o 90%.  

2. Metoda Quasi-Monte Carlo (QMC) 

Cechą charakterystyczną liczb pseudolosowych, generowanych w symu-
latorach, jest tendencja do ich grupowania. W celu uniknięcia tego zjawiska, 
podczas badań symulacyjnych można stosować ciągi (sekwencje) liczb quasi 
losowych { }jlx , . Liczby te są rozłożone w sposób bardziej równomierny niż 
pseudolosowe [4]. 

Metoda QMC różni się od metody podstawowej jedynie sposobem gene-
rowania liczb, co czyni ją łatwą do implementacji w językach symulacyjnych. 
Wyniki zastosowań tej metody w analizie sieci PERT są prezentowane w pracy 
[13]. 
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3. Metoda losowania warstwowego 

W metodzie losowania warstwowego dystrybuanty rozkładów zmiennych 
losowych czasu wykonania wszystkich czynności ( )wll ,,2,1 K=  są dzielone 
na ( )ls  rozłącznych przedziałów (warstw) [ ]1., , +klkl aa  takich, że 

10 1)(,2,1, =<<<= −lslll aaa L . Liczba przedziałów nie musi być jednakowa dla 
każdej czynności, ale ich równa liczba ułatwia planowanie i prowadzenie badań 
symulacyjnych. Najlepsze rezultaty uzyskuje się dokonując takiego podziału, 
aby wariancje w każdej warstwie były sobie równe. Najczęściej jednak – ze 
względu na łatwość implementacji – dokonuje się podziału wszystkich dystry-
buant zmiennych losowych wejściowych na jednakową liczbę s przedziałów  
o jednakowych długościach. 

W ogólnym przypadku, aby dokładnie odzorować zmienną losową 
będącą wynikiem symulacji, należy przeprowadzić ( ) ( ) ( )wsss L⋅⋅ 21  replikacji, 
losując z każdej warstwy zmiennej wejściowej po jednej wartości. Takie 
podejście jest efektywne tylko przy stosunkowo niewielkiej liczbie czynności 
modelu sieciowego.  

Przy dużej liczbie czynności w modelu eksperyment symulacyjny można 
przeprowadzić stosując schemat Latin Hypercube Sampling (LHS), zapropono-
wany w pracy [7]. Aby wygenerować s (j = 1, 2, …, s) skorelowanych ze sobą 
replikacji (liczba replikacji musi być równa liczbie warstw), wartości liczb lo-
sowych Ul,j (do ustalania realizacji zmiennych losowych) należy określać 
następująco [8] 

( )
sjwl

s
Uj

U jll
jl ,,2,1oraz,,2,1dla

1 *
,

, KK ==
+−

=
π

 

gdzie: 

( ) ( ) ( )⋅⋅⋅ wπππ ,,, 21 K  – są permutacjami liczb { },,,2,1 sK  losowanymi z jedna-
kowym prawdopodobieństwem ze zbioru !s  takich permutacji, a ( )jlπ  oznacza 
j-ty element (numer warstwy) w permutacji dla czynności l, 
{ }sjwlU jl ,,2,1oraz,,2,1:*

, KK ==  – są liczbami losowymi wzajemnie 
niezależnymi oraz niezależnymi od permutacji ( ) ( ) ( )⋅⋅⋅ wπππ ,,, 21 K . 

W każdym cyklu r ( kr ,,2,1 K= ) badań symulacyjnych, obejmującym s 
replikacji ustalonych według procedury LHS, jest losowana tylko jedna liczba  
z każdej warstwy dla danej czynności. Nieobciążonymi estymatorami wartości 
średnich ( )ii XE=μ  zmiennych losowych iX  terminów zaistnienia zdarzeń  
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w modelu sieciowym są w każdym cyklu ∑
=

=
s

j
jriri X

s
X

1
,,,

1  [1]. 

Przeprowadzenie n przebiegów symulacyjnych wymaga wygenerowania 

s
nk =  niezależnych permutacji ( ) ( ) ( )⋅⋅⋅ wπππ ,,, 21 K . W każdym powtórzeniu są 

obliczane w metodzie CPM wartości zmiennych losowych zaistnienia zdarzeń 
w modelu sieciowym, a więc w konsekwencji estymatorami wartości średnich 

tych zmiennych są także: ∑
=

=
k

r
iri X

k
X

1

1  [2]. Stosując metodę LHS zawsze 

uzyskuje się redukcję wariancji estymatora w stosunku do wariancji uzyskanej  
w klasycznej metodzie MC. 

W literaturze dotyczącej symulacji systemów dyskretnych [12] jest pre-
zentowana także szczególna odmiana metody losowania warstwowego, po-
dobna do losowania przeciwstawnego. Eksperyment symulacyjny jest powtar-
zany dwukrotnie. W pierwszym etapie są stosowane niezależne dla czynności 
ciągi liczb pseudolosowych 2/,2,1, ,...,, nlll uuu  o rozkładzie równomiernym na 
przedziale ( ]1,0 , w drugim etapie – ciągi spełniające warunek 

⎩
⎨
⎧

≤≤−
<≤+

=
15,0dla5,0
5,00dla5,0

,,

,,,
,

iljl

iljl
jl uu

uu
u  

Pomiędzy zmiennymi losowymi ustalanymi na podstawie ciągów liczb 
2/...,,2,1,oraz ,

,, njuu jljl =  wywołuje się ujemną korelację i w efekcie 
zmniejsza się wariancję estymatora wartości średniej. 

4. Badania symulacyjne z zastosowaniem różnych metod 

Przeprowadzono badania symulacyjne dwóch modeli sieciowych (rys. 1  
i 2), w których czasy wykonania czynności opisano za pomocą rozkładów 
trójkątnych o wartościach minimalnych al, maksymalnych bl oraz najbardziej 
prawdopodobnych cl. Parametry rozkładów zestawiono w tabelach 1 i 2. 
Wszystkie programy symulacyjne zostały opracowane w języku symulacyjnym 
GPSS World (Minuteman Software). Dla każdego wariantu badań symulacyj-
nych przeprowadzono łącznie 1200 replikacji (obliczeń czasu trwania przedsię-
wzięcia dla 1200 zestawów wartości zmiennych losowych czasów trwania 
czynności modelu), co zapewniło porównywalność efektywności zaimplemen-
towanych metod.  
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Rys. 1. Graf zależności kolejnościowych (przykład 1) 

 
 
 

Tabela 1 
 

Parametry zmiennych losowych czasu wykonania czynności modelu sieciowego 
(przykład 1) [dni] 

Numer czynności al cl bl 
Start 0 0 0 

1 5 6 8 
2 4 5 7 
3 8 10 15 
4 3 4 7 

Koniec 0 0 0 

Źródło: Opracowano na podstawie własnych oszacowań. 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Graf zależności kolejnościowych (przykład 2) 
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Tabela 2 

 
Parametry zmiennych losowych czasu wykonania czynności sieci (przykład 2) [dni] 

l Czynność 
(proces budowlany) al cl bl 

1 Rozpoczęcie 0 0 0 
2 Zagospodarowanie placu budowy 5 6 8 
3 Wykopy 4 5 7 
4 Fundamenty 8 10 15 
5 Ściany piwnic 3 4 7 
6 Podłoża i posadzki w piwnicy 3 4 7 
7 Konstrukcja budynku 15 18 25 
8 Konstrukcja dachu 7 8 10 
9 Pokrycie dachu 5 6 8 
10 Przyłącza 2 3 4 
11 Obsypanie fundamentów 1 2 4 
12 Ściany działowe 3 5 8 
13 Tynki 8 10 15 
14 Malowanie 5 6 9 
15 Roboty elewacyjne 10 12 18 
16 Instalacje wewnętrzne 10 12 15 
17 Zagospodarowanie terenu 14 16 22 
18 Zakończenie 0 0 0 

Źródło: Opracowano na podstawie własnych oszacowań. 
 
Wyniki badań modelu sieciowego z rys. 1 zestawiono w tabeli 3, na-

tomiast z rys. 2 – w tabeli 4. 
W pierwszym etapie badań symulacyjnych stosowano predefiniowane  

w języku GPSS World generatory rozkładu trójkątnego w postaci 
TRIANGULAR(RN, a, c, b), gdzie RN jest numerem generatora liczb losowych. 
Przypisanie kolejnym czynnościom generatorów o różnych numerach zapewnia 
niezależność zmiennych losowych czasu wykonania poszczególnych czynności. 

W metodzie Quasi-Monte Carlo zastosowano sekwencję Weyla – liczb 
pseudolosowych definiowanych w następujący sposób 

⎣ ⎦ nvvvxv ...,,2,1; =Θ⋅−Θ⋅=  

gdzie Θ  – jest podstawą ciągu Weyl’a (dowolną liczbą niewymierną  
z przedziału [ )1,0 ). 
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Do generowania czasów realizacji kolejnych czynności stosowano różne 

podstawy ciagu Weyl’a ,Θ  np. ...,
2

15,
2

13
21

−
=Θ

−
=Θ . 

Predefiniowane w języku symulacyjnym GPSS World generatory 
rozkładów, w tym rozkładu trójkątnego, nie pozwalają na bezpośrednie stoso-
wanie niektórych metod redukcji wariancji, np. losowania przeciwstawnego. 
Dlatego w kolejnych wariantach symulatora do generowania wartości zmien-
nych losowych o rozkładzie trójkątnym z parametrami (aj, bj, cj) zastosowano 
metodę odwracania dystrybuanty: 

( )
⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≤
−

−
−

−
≤≤

−⋅−⋅−−

−⋅−+

=−

u
ab
ac

ab
ac

u

abcbub

abacua
cbauF

jj

jj

jj

jj

jjjjj

jjjjj

jjj

dla

0dla

)()()1(

)()(
,,1  

gdzie  u  – jest liczbą losową o rozkładzie równomiernym na przedziale ( ]1,0 . 
Procedura generująca wartości zmiennej losowej o rozkładzie trójkątnym 

(czasy wykonania czynności) w języku GPSS ma postać 
  

 
PROCEDURE ROZKLAD() BEGIN 

 
 LOS=LOS/1000 
 IF (LOS<=(C-A)/(B-A)) THEN BEGIN 
  CZAS = (A+ SQR(LOS#(C-A)#(B-A))); 
  RETURN CZAS; 
  END; 
  ELSE BEGIN 
   CZAS = (B- SQR((1-LOS)#(B-C)#(B-A))); 
  RETURN CZAS; 
  END; 
 END; 

 
 

W przypadku zastosowania metody losowania przeciwstawnego w po-
wyższej procedurze należy dokonać podstawienia: LOS:=1-LOS. Różne numery 
generatorów LOS liczb losowych (z zakresu 0-1000) zapewniają niezależność 
zmiennych losowych. 
  



OCENA SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH METOD… 413

W metodzie losowania Latin Hypercube Sampling zakres zmienności 
wszystkich zmiennych losowych został podzielony na pięć warstw o jedna-
kowym prawdopodobieństwie wystąpienia. Permutacje losowe liczb natural-
nych 1, 2, …, 5 (warstw), każda o jednakowym prawdopodobieństwie wystą-
pienia, były generowane zgodnie z algorytmem prezentowanym w pracy [10]. 

W drugiej, szczególnej odmianie metody losowania warstwowego pro-
cedura generująca czasy wykonania czynności miała następującą postać 

 
PROCEDURE ROZKLAD() BEGIN 

  
 LOS=LOS/1000 
  IF (LOS < 0.5) THEN BEGIN 
   LOS = (LOS + 0.5); 
   END; 
  ELSE BEGIN  
   LOS = (LOS - 0.5); 
   END; 
  IF (LOS<=(C-A)/(B-A)) THEN BEGIN 
   CZAS = (A+ SQR(LOS#(C-A)#(B-A))); 
   RETURN CZAS; 
   END; 
  ELSE BEGIN 
    CZAS = (B- SQR((1-LOS)#(B-C)#(B-A))); 
   RETURN CZAS; 
   END; 
 END; 

 

Podsumowanie 

Metoda symulacji Monte Carlo jest efektywnym narzędziem analizy sieci 
zależności czynności o dowolnych rozkładach czasu ich trwania, bez koniecz-
ności wprowadzania dodatkowych założeń upraszczających. W ten sam sposób 
mogą być analizowane modele proste (obejmujące jedynie zależności kolejnoś-
ciowe), jak i modele z ograniczeniami w dostępności zasobów lub ogranicze-
niami czasowymi (np. polityka railway). O jakości uzyskanych rezultatów  
decyduje sposób prowadzenia badań symulacyjnych. Zastosowanie metod re-
dukcji wariancji może zarówno skrócić czas prowadzenia badań (zmniejszenie 
liczby replikacji), jak i podnieść wiarygodność oszacowania wybranych charak-
terystyk badanego modelu.  
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Tabela 3 

 
Wyniki uzyskane przy stosowaniu różnych metod redukcji wariancji w badaniach  

modelu sieciowego z rys. 1 

Metoda Średnia Wariancja estymatora 
GPSS 16,758 0,001388 
Metoda odwracania dystrybuanty 16,701 0,001450 
Metoda Quasi-Monte Carlo 16,763 0,001361 
Metoda losowania przeciwstawnego 16,752 0,000401 
Losowanie warstwowe – metoda LHS 16,748 0,000239 
Losowanie warstwowe – metoda 2 16,729 0,000872 

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań symulacyjnych. 
 
 

Tabela 4 
 

Wyniki uzyskane przy stosowaniu różnych metod redukcji wariancji w badaniach  
modelu sieciowego z rys. 2 

Metoda Średnia Wariancja estymatora 
GPSS 76,007 0,010228 
Metoda odwracania dystrybuanty 76.009 0,010588 
Metoda Quasi-Monte Carlo 75,952 0,009466 
Metoda losowania przeciwstawnego 75,951 0,000552 
Losowanie warstwowe – metoda LHS 75,964 0,001069 
Losowanie warstwowe – metoda 2 76,003 0,006340 

Źródło: Opracowano na podstawie wyników badań symulacyjnych. 
 
Efektywność poszczególnych metod redukcji wariancji zależy przede 

wszystkim od konfiguracji sieci zależności i stosowanych typów oraz para-
metrów rozkładów czasu trwania czynności, ale także od doświadczenia  
i umiejętności badacza. 

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych można 
wnioskować, że zastosowanie metody liczb antytetycznych prowadzi do znacz-
nej redukcji wariancji. Porównywalną efektywnością charakteryzuje się metoda 
losowania warstwowego Latin Hypercube Sampling, ale w tym przypadku za-
projektowanie symulatora i przeprowadzenie badań symulacyjnych jest bardziej 
złożone. Kierunkiem przyszłych badań będzie analiza większej liczby modeli 
testowych oraz stosowanie łączne kilku metod redukcji wariancji, np. metody 
LHS i losowania przeciwstawnego.  
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ASSESSING EFFICIENCY OF VARIANCE REDUCTION METHODS  

IN CONSTRUCTION PROJECTS' NETWORK SIMULATION 

Summary 

Monte Carlo simulation is a popular tool that supports planning projects affected by risk. 
Analysing the results of computer simulations enables the planner to formulate and verify  
hypotheses on distribution type and parameters of schedule events occurrence and the project's 
duration. Simulation research on network models, whose structure is deterministic, but tasks times 
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are of stochastic nature, does not require introducing any simplifying assumptions on task  
duration distribution types. It also allows the planner to account for resource constraints, in terms  
of both number of available units and time of their availability. 

Accuracy of estimates obtained by means of simulations can be improved by increasing 
the number of replications, or by applying variance reduction methods. The latter may consist  
in change of the way the random numbers are generated. 

The paper analyses how the method of variance reduction affects simulation results  
in terms of standard error of estimated project duration mean value. The methods considered 
were: Quasi-Monte Carlo, stratified sampling, antithetic variates. The object analysis were net-
work models with task durations of triangular distribution. This type of distribution is commonly  
assumed in modelling the effect of random occurrencies on organisation of construction works. 

 
 
 
 


