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temu zagadnieniu bazuje na tradycyjnych harmonogramach sieciowych, jedno lub 
dwupunktowy
dotrzyma

-6] i jest 
znanych jako tzw. Theory 

of Constraints (TOC) [7]. 

lenia 
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wykonania poszcze
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rozpatrywa

(mK, K) o parametrach [24]:

1
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K Ki
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K Ki
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d d
=

= å (1)

gdzie: n –
tKi – ztu zadania i,

2
Ki - kwadrat odchylenia standardowego kosztu zadania i,

-
n-

krzy ów w czasie realizacji planowanego obiektu 

BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled - planowany  koszt  planowanej pracy) 
w
ponoszonych kosztów w trakcie wykonywania robót [26]. 

3.
p-

ni ty z pracy Skorupki [3]. Dotyczy on budowy centrum handlowo – – biurowego 
-segmentowy, 4-kontygnacyjny, 

zabudowy to 1386 m2, kubatura 17589 m3

Na bazie harmonogramu rzeczowo – finansowego i posiadanych danych o obiekcie autor 

a

zdefiniowany planowany koszt. 

ych operacji 
skorelo

w
anym 

o
skonstruowany w technice dwupunktowej (ADM – Arrow Diagramming Method) a dalsze 

– Precedence Diagramming Method). 
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o-
boki. 

wykonano siedmioma met

Nr 
metody

Nazwa bufora / Liczba chronio Suma 
bufo-
rów

Koszt przed-

wzrost w %BWP1 / 
5

BWP2 / 
3

BWP3 / 
3

BWP4 / 
3

BWP5 / 
4

0 0 0 0 0 0 0 1630000 / 0%
1 186186 101541 114494 109972 68102 580294 2210294 / 36%
2 176876 101295 113600 109304 69528 570604 2200604 / 35%
3 133009 72115 83222 79935 52323 420604 2050604 / 26%
4 127962 69487 79700 76552 49400 403101 2033101 / 25%
5 109124 59165 68277 65581 42927 345073 1975073 / 21%
6 128865 69868 80629 77445 50692 407500 2037500 / 25%
7 124152 59134 68926 66693 45850 364755 1994755 / 22%

· Metoda nr 0. Brak kontyngencji kosztów. 
·

·
i-

· Metoda nr 3. Obliczono z twierdzenia 

Kwoty dla buforów obliczono proporcjonalnie do sumy kosztów chronionych za
· -Studenta) 

Kwoty dla buforów obliczono proporcjonalnie do sumy kosztów chronionych za-

·
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(1630000) a kwoty o prawdopod
Kwoty dla buforów obliczono proporcjonalnie do sumy kosztów chronionych za-

·
kosztu najbardziej prawdopodobnego. Kwoty dla buforów o

·
krytycznych) i 15% (dla niekrytycznych) kosztu najbardziej prawdopodobnego. 

metodach obliczania kwot kontyngencji buforów projektu. 

4. Posumowanie
o-

wanej me

krzywej sumo lanowanych robót tzn. krzywej 

nia kosztów 
kon

u

l-
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this purpose. From the practical point of view, the enhanced calculation at the planning 
stage of works, taking into account cost contingency, is important and meets the expecta-
tions of owners, who tend to exceed the planned costs of investment without considering 
reserve costs. 

The implementation of the calculation is relatively simple, and basically requires one 
person to be acquainted with the planned costs of particular tasks, even in a deterministic 
way. This article presents the assumptions of the proposed method and a calculation 
example involving a real construction object. Depending on the data available to the 
planner, the results are presented concerning the calculations of the amount of cost 
contingency of the entire project by way of seven variants of calculation. With reference to 
the provided example, depending on the applied method, the increase of the cost of the 
entire undertaking ranges from 21-36 % of the costs of the entire project. The highest 
contingency costs were obtained by using the risk analysis method (35-36 %). Other 
methods gave consistent results within the range of 21-26% of the costs of the entire object.

In the conclusion, a continuous curve is shown depicting an increase of costs during 
the planned works.

Keywords: Cost Estimating, Cost Contingency, Time Buffers, Cost Buffers, Risk 
Analysis, Goldratt’s Method




