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Dodatnimi przepływami pieniężnymi są etapowe płatności klienta, wykonywane w wyso-9 

kościach równych niezbędnym wydatkom wykonawcy ponoszonym w następnym etapie 10 

projektu. Wykonawca nie może realizować czynności, jeśli nie otrzyma środków finansowych 11 

od klienta. W pracy zilustrowany jest proponowany sposób ustalania etapowych rozliczeń 12 
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1. Wprowadzenie 1 

Harmonogramowanie projektu jest jednym z najważniejszych i najczęściej podejmowanych 2 

zagadnień badawczych z zakresu badań operacyjnych. Analizowanych jest wiele modeli 3 

optymalizacyjnych uwzględniających praktyczne aspekty planowania prac projektowych 4 

(Hartmann, Briskorn, 2012, p. 1-14). W tej pracy rozważany jest, często podejmowany  5 

w ostatnich latach, problem harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami  6 

z maksymalizacją zdyskontowanych przepływów pieniężnych RCPSP-DC (ang. Resource-7 

Constrained Project Scheduling Problem with Discounted Cash Flows). W modelach 8 

optymalizacyjnych RCPSP-DC uwzględniana jest zmiana wartości przepływów pieniężnych  9 

w czasie przez wyznaczanie ich wartości bieżącej NPV (ang. Net Present Value), szczególnie 10 

istotna dla projektów długotrwałych (Herroelen i in., 1997, p. 97-121). Do problemów 11 

powiązanych z proponowanym w tej pracy modelem optymalizacyjnym RCPSP-DC, zaliczyć 12 

można harmonogramowanie płatności projektowych PPS (ang. Project Payment Scheduling) 13 

oraz harmonogramowanie projektu z ograniczeniami kapitałowymi CCPSP (ang. Capital 14 

Constrained PSP). 15 

W problemach PPS poza ustaleniem terminów realizacji czynności, jak w harmonogramo-16 

waniu z czasowymi kryteriami optymalizacyjnymi, podejmowane są decyzje dotyczące liczby, 17 

kwoty i terminów wykonywania płatności klienta na rzecz wykonawcy. W rozważanych  18 

w badaniach modelach najczęściej zakłada się, że: 19 

 wydatki związane z realizacją projektu (i poszczególnych czynności) są znane  20 

i występują częściej niż przychody, ponoszone są z reguły z tytułu realizowanych 21 

czynności, wykonywane przy ich rozpoczynaniu, po ich zakończeniu lub proporcjo-22 

nalnie przypisywane do początku i końca ich realizacji, koszty realizacji czynności 23 

mogą też być rozdzielane w zależności od postępu ich realizacji, 24 

 przychody z reguły to płatności klienta kalkulowane na podstawie kosztów. 25 

Często przyjmuje się, że całkowita kwota płatności klienta jest stała i znana. Celem 26 

optymalizacji jest znalezienie takiego harmonogramu realizacji czynności oraz terminów  27 

i wielkości wystąpienia płatności, dla którego maksymalizowana jest suma zdyskontowanych 28 

przepływów pieniężnych projektu z perspektywy klienta lub wykonawcy projektu. 29 

Występują rozbieżne interesy klienta i wykonawcy w zakresie oczekiwanego harmono-30 

gramu płatności. Najbardziej preferowaną przez klienta formą rozliczeń jest jednorazowa 31 

płatność po zakończeniu projektu LSP (ang. Lump Sum Payment). Dla wykonawcy taka forma 32 

rozliczeń jest często nie do zaakceptowania, zwłaszcza dla projektów większych, 33 

długoterminowych, wymagających zaangażowania dużych własnych środków finansowanych 34 

przy jego realizacji. Dla wykonawcy korzystne jest pozyskiwanie jak najwcześniej jak 35 

największych środków pieniężnych od klienta. Wykonawca oczekuje aby klient, choćby 36 

częściowo, sfinansował prace projektowe przed ukończeniem projektu, przez wykonywanie 37 
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płatności progresywnych. Analizowane są różne modele progresywnych płatności klienta 1 

(Leyman, Vanhoucke, 2016, p. 139-153; Mika i in., 2005, p. 639-668; Ulusoy i in., 2001,  2 

p. 237-261): 3 

 płatności przypisywane są zdarzeniom (model PEO – Payments at Event Occurences) 4 

z płatnościami etapowymi lub/i za zrealizowane czynności (model PAC – Payments at 5 

Activities’ Completion times), 6 

 płatności występują w stałych, określonych z góry odstępach czasowych, z ustaloną 7 

(model ETI – Equal Time Intervals) lub nieznaną (model PP – Progress Payments) 8 

liczbą płatności. 9 

Przy ustalaniu rozliczeń projektu, zarówno klient jak i wykonawca, mogą być skłonni 10 

maksymalizować własny zysk (Szmerekovsky, 2005, p. 629-640). W badaniach rozważane są 11 

problemy maksymalizacji NPV z perspektywy klienta (Dayanand, Padman, 2001, p. 1654-12 

1667) lub wykonawcy (Leyman, Vanhoucke, 2016, p. 139-153). Szukane też są rozwiązania 13 

kompromisowe, satysfakcjonujące obie strony (Bahrami, Moslehi, 2013, p. 497-511; He i in., 14 

2014, p. 203-220; Kavlak i in., 2009, p. 93-112; Ulusoy, Cebelli, 2000, p. 262-278). 15 

Opracowywanie zasad rozliczeń między klientem i wykonawcą w praktyce może odbywać się 16 

w drodze negocjacji. Teoretyczne modele PPS mogą być wykorzystane w rzeczywistych 17 

projektach jako narzędzia wspomagania decyzji. 18 

Przy planowaniu płatności projektowych przydatne mogą być modele CCPSP, w których 19 

kapitał jest jednym z ograniczonych, nieodnawialnych zasobów, uwzględnianym przy 20 

tworzeniu harmonogramu (Leyman, Vanhoucke, 2017, p. 757-776). Wielkość dostępnego 21 

kapitału zmienia się w czasie w zależności od przepływów pieniężnych pojawiających się  22 

w związku z realizowanymi czynnościami. Ograniczoność kapitału sprowadza się do tego,  23 

że w każdej chwili trwania projektu wydatki i wpływy wykonawcy muszą się bilansować. 24 

Przyjmuje się, że przed rozpoczęciem prac projektowych wykonawca dysponuje ograniczoną 25 

wielkością kapitału, która musi mu wystarczyć do realizacji czynności projektowych, z którymi 26 

związane są wydatki (np. na zakup materiałów, ich transport, koszty użytkowania zasobów). 27 

Kapitał w trakcie projektu jest powiększany dzięki wpływom z tytułu płatności klienta za 28 

zrealizowane czynności (etapy prac). Czynności mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy są 29 

dostępne środki finansowe na ich realizację. Poziom dostępnego kapitału jest wielkością 30 

dynamiczną zależną od występujących przepływów pieniężnych, ustalanych dla danego 31 

harmonogramu.  32 

W badaniach rozważany jest model CCPSP (Smith-Daniels i in., 1996, p. 241-254),  33 

w którym kapitał jest jedynym ograniczonym zasobem. Częściej podejmowane jest 34 

zagadnienie, w którym ograniczenia kapitałowe występują razem z ograniczeniami 35 

zasobowymi lub czasowymi. Wprowadzane są ograniczenia kapitałowe i czasowe TCCPSP 36 

(Time & Capital PSP) (Doersch, Patterson, 1977, p. 882-889) dla modelu harmonogramowania 37 

projektu bez ograniczeń zasobowych z maksymalizacją NPV (max-NPV) (Russell, 1970,  38 
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p. 357-373). Ograniczenia czasowe sprowadzają się do określenia nieprzekraczalnego terminu 1 

realizacji projektu. 2 

W przykładowym modelu z ograniczonymi zasobami i kapitałem RCCPSP (ang. Resource 3 

& Capital Constrained PSP) (Bianco i in., 1998, p. 260-271) każda czynność projektowa może 4 

być realizowana na różne sposoby, przy różnych kosztach realizacji. Dostępny kapitał stanowi 5 

ograniczenie przy wyborze sposobu realizacji czynności, nie są rozważane wpływy podczas 6 

trwania projektu. Ograniczenia zasobowe sprowadzają się do założenia, że czynności 7 

korzystające z tego samego typu zasobów nie mogą być realizowane równocześnie. Przyjętą 8 

funkcją celu jest minimalizacja czasu trwania projektu. 9 

Problem harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami i kapitałem z maksy-10 

malizacją zdyskontowanych przepływów pieniężnych CRCPSPDC (ang. Capital- and 11 

Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Discounted Cash flows) (Leyman, 12 

Vanhoucke, 2017, p. 757-776) jest rozszerzeniem modelu CCPSP przez dodanie ograniczeń 13 

związanych z odnawialnymi zasobami wykorzystywanymi przy wykonywaniu projektu lub 14 

modelu RCPSPDC przez dodanie ograniczeń kapitałowych. Model CCRCPSPDC jest 15 

analizowany dla problemu z przypisanymi czynnościom ujemnymi i dodatnimi przepływami 16 

pieniężnymi z optymalizacją NPV. Szukany jest taki harmonogram, dla którego suma 17 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest maksymalna. 18 

W każdej chwili t podczas trwania projektu poziom kapitału nie może być ujemny. Poziom 19 

kapitału jest wyznaczany jako suma kapitału początkowego i dodatnich przepływów 20 

pieniężnych (wpływy – cash inflows) pomniejszony o ujemne przepływy pieniężne (wydatki – 21 

cash outflows). W rozważanych modelach CRCPSPDC przepływy pieniężne są przypisywane 22 

zdarzeniom związanym z czynnościami projektowymi, tj. rozpoczęcie i/lub zakończenie 23 

czynności. Wpływy, powiększające dostępny kapitał, są osiągane w momentach zakończenia 24 

czynności. Dla wydatków, zmniejszających dostępny kapitał, rozważane są różne terminy  25 

i kwoty ich realizacji: 26 

 całkowity przepływ pieniężny związany z czynnością jest ponoszony w momencie jej 27 

rozpoczęcia lub po jej zakończeniu – dostępny kapitał jest zmniejszany jednokrotnie, 28 

 w każdej chwili trwania czynności wykonywane są wydatki w wysokości 29 

proporcjonalnej do stopnia jej zrealizowania (Leyman, Vanhoucke, 2017, p. 757-776), 30 

 dostępny kapitał jest zmniejszany w każdej jednostce czasu podczas realizacji 31 

czynności. 32 

W tej pracy rozważany jest model PPS, w którym płatności klienta są wykonywane za 33 

zrealizowane etapy projektu (określone grupy czynności, kamienie milowe) w momencie ich 34 

zakończenia (milestones payments). Proponowane jest ustalanie tych płatności na podstawie 35 

kosztów realizacji zadań, w taki sposób aby zapewnić pełne finansowanie prac projektowych, 36 

dostarczyć kapitał do realizacji całego projektu.  37 

Kamienie milowe są istotnym elementem planowania prac w rzeczywistych projektach, 38 

mimo krytycznej oceny ich wprowadzania w popularnej aktualnie metodzie planowania 39 
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projektów CCPM (ang. Critical Chain Project Management) (Goldratt, 1997). Kamienie 1 

milowe ułatwiają ocenę stopnia realizacji prac projektowych. Mogą być wykorzystywane przy 2 

opracowywaniu rozliczeń finansowych projektu między klientem a wykonawcą.  3 

Są przypisywane zdarzeniom takim jak zakończenie pojedynczej czynności lub, tak jak w tej 4 

pracy, zakończenie etapu złożonego z określonej grupy czynności (Klimek, Łebkowski, 2015). 5 

W badaniach z zakresu RCPSP stosowane są różne modele optymalizacyjne ze zdefiniowanymi 6 

płatnościami etapowymi m.in. dla Multi-Mode RCPSP (He i in., 2012, p. 605-613), Discrete 7 

Time/Cost Trade-off Problem (Ranjbar, 2011, p. 181-186) itp. Zgodnie z wiedzą autora, 8 

rozważany model, nie był analizowany w innych pracach badawczych.  9 

W pracy analizowany jest problem harmonogramowania wieloetapowego projektu  10 

z ograniczonymi zasobami z maksymalizacją zdyskontowanych przepływów pieniężnych  11 

z perspektywy wykonawcy z uwzględnieniem interesów klienta. Jako ujemne przepływy 12 

finansowe rozpatrywane są wydatki wykonawcy związane z realizacją czynności. Dodatnimi 13 

przepływami pieniężnymi są etapowe płatności klienta. Rozliczenia finansowe między 14 

klientem a wykonawcą są opracowywane na podstawie wstępnie przyjętego harmonogramu 15 

bazowego. Kwoty oraz terminy wykonania etapowych płatności, kalkulowane są tak aby 16 

zapewnić środki finansowe na wykonywanie czynności projektowych. Wykonawca szuka 17 

takiego harmonogramu prac i płatności klienta, w którym maksymalizowana jest z jego 18 

perspektywy suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Harmonogram płatności musi 19 

być zaakceptowany przez klienta, czyli powinien z perspektywy klienta zwiększać NPV 20 

klienta, przy założonym proficie klienta z ukończenia projektu. Klient wykonuje płatności 21 

etapowe w wysokościach równych niezbędnym wydatkom wykonawcy ponoszonym w danym 22 

etapie projektu. Wykonawca nie może realizować czynności, jeśli nie otrzyma środków 23 

finansowych od klienta (występują ograniczenia kapitałowe).  24 

Celem pracy jest przedstawienie modelu planowania etapowych płatności projektowych 25 

uwzględniającego koszty realizowanych czynności i zaproponowanie metody generowania 26 

rozwiązań dedykowanych dla tego modelu tzn. techniki potrójnej justyfikacji uwzględniającej 27 

etapy projektu. W kolejnych rozdziałach przedstawione są następujące zagadnienia:  28 

w rozdziale 2 sformułowany jest analizowany problem, w rozdziale 3 opisana jest proponowana 29 

metoda rozwiązania rozważanego zagadnienia tzn. technika potrójnej justyfikacji 30 

uwzględniająca umowne etapy projektu, w rozdziale 4 zaprezentowany jest przykład ilustrujący 31 

sposób definiowania problemu i metodę rozwiązania, na koniec przedstawione jest 32 

podsumowanie i wskazane są kierunki dalszych prac. 33 

  34 
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2. Sformułowanie problemu 1 

Projekt to unikalny zbiór współzależnych czynności (zadań), realizowanych za pomocą 2 

dostępnych zasobów (materiałów, pracowników, maszyn). W rozważanym klasycznym 3 

problemie harmonogramowania projektu czynności są niepodzielne, o jednym sposobie 4 

realizacji (ang. nonpreemptive single-mode RCPSP). Projekt przedstawiany jest w reprezentacji 5 

AON (ang. Activity-On-Node) jako graf skierowany G(V, E), w którym V to zbiór węzłów 6 

odpowiadających czynnościom, a E to zbiór łuków odpowiadających zależnościom 7 

kolejnościowym między czynnościami.  8 

Funkcje celu wykonawcy (1) i klienta (2): 9 
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gdzie: 18 

N – liczba czynności,  

i – indeks czynności, i = 1, …, N, dodatkowo czynności pozorne 0 i N+1, 

reprezentujące węzeł początkowy i końcowy w grafie G(V, E), 

M – liczba umownych etapów projektu, 

m –  indeks etapu projektu, m = 0, …, M, 

K – liczba typów zasobów, 

k – indeks typu zasobu, k = 1, …, K,  

di – czas trwania czynności i, 

α – stopa dyskontowa, 

STi – planowany (w bieżącym harmonogramie) czas rozpoczęcia czynności i, 

STN+1 – czas rozpoczęcia czynności pozornej końcowej w grafie G(V, E) równy czasowi 

zakończenia projektu, 
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Rk – liczba dostępnych zasobów typu k w każdej chwili t = 0, 1, …, STN+1, 

rik – liczba wykorzystywanych zasobów typu k przy realizacji czynności i, 

J(t) – zbiór czynności realizowanych w przedziale czasu [t – 1, t], 

QN(t) – zbiór czynności rozpoczętych w przedziale czasu [0, t], 

QM(t) – zbiór etapów projektu zakończonych w przedziale czasu [0, t], 

CFAi – wydatki wykonawcy ponoszone przy realizacji czynności i w momencie jej 

rozpoczynania, 

CFMm – umowne płatności klienta ustalone na realizację m+1 etapu projektu wyznaczone 

dla bieżącego harmonogramu (wpływy z perspektywy wykonawcy), 

MDm – umowny termin zakończenia etapu m, 

MAm – zbiór czynności realizowanych w etapie m z określonym umownym terminem 

ich zakończenia równym MDm, 

MTm – planowany (w bieżącym harmonogramie) termin zakończenia etapu m, 

)(max ii
MAi

m dSTMT
m




, 

MP – suma wszystkich płatności klienta, stała kwota przyjęta w rozliczeniach, 

B – korzyść finansowa klienta z ukończenia projektu. 

 1 

Płatności klienta CFMm (dodatnie przepływy pieniężne z perspektywy wykonawcy, ujemne 2 

przepływy pieniężne z perspektywy klienta) wykonywane są dokładnie po ukończeniu 3 

umownych etapów w terminie MTm. Umowne etapy są definiowane jako zbiory zadań MAm  4 

do wykonania, które mogą być ustalone na podstawie wstępnego harmonogramu prac 5 

projektowych. Przyjęto, że wszystkie wydatki wykonawcy CFAi (ujemne przepływy pieniężne 6 

z perspektywy wykonawcy) są powiązane z wykonywaniem czynności i są wykonywane 7 

dokładnie w terminie ich planowanego rozpoczęcia (zakup niezbędnych materiałów,  8 

ich transport, zaangażowanie zasobów itp.). 9 

Między czynnościami występują zależności kolejnościowe typu koniec-początek bez 10 

zwłoki (ang. finish-start zero-lag precedence), w których następnik może się rozpocząć 11 

bezpośrednio po zakończeniu poprzednika (3). Czynności realizowane są przy wykorzystaniu 12 

ograniczonych, odnawialnych zasobów, których liczba jest stała w czasie (4). Czas ukończenia 13 

etapu projektu w planowanym harmonogramie MTm nie może przekraczać umownego terminu 14 

realizacji MDm (5). W każdej chwili t podczas realizacji harmonogramu poziom kapitału jest 15 

nieujemny – suma wydatków jest mniejsza lub równa sumie płatności klienta (6). Łączna kwota 16 

płatności klienta jest ustalona dla projektu i wynosi MP (9), natomiast płatności etapowe CFMm 17 

podlegają optymalizacji podczas harmonogramowania. Kwota pierwszej płatności klienta 18 

CFM0,wykonywanej w t = 0, jest wyznaczana jako suma kosztów realizacji czynności CFAi 19 

rozpoczynanych przed czasem zakończenia pierwszego etapu projektu w aktualnym 20 

harmonogramie (7). Kolejne płatności klienta CFMm dla m = 1, …, M-1 są wykonywane  21 

w terminach MTm+1 i kalkulowane na podstawie kosztów realizacji czynności CFAi 22 
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rozpoczynanych w przedziale czasu (MTm+1, MTm+1> w aktualnym harmonogramie (8). Kwota 1 

ostatniej płatności, realizowanej bezpośrednio po ukończeniu projektu, jest równa różnicy 2 

łącznej kwoty płatności klienta MP i sumy wszystkich wcześniejszych płatności (9).  3 

Aby wykonawcy opłacało się angażować w projekt łączna suma zdyskontowanych płatności 4 

klienta CFMm powinna być wyższa niż łączne zdyskontowane koszty wykonywania zadań 5 

(NPVwyk > 0) (1). Klient zdecyduje się na realizację projektu, gdy jego zdyskontowany benefit 6 

z ukończenia prac B przewyższa łączną sumę jego zdyskontowanych płatności (NPVkl > 0) (2). 7 

Przy generowaniu planu płatności możliwe są zmiany w kwotach płatności klienta CFMm 8 

na rzecz wykonawcy. Klient wykonuje etapowe płatności w kwotach niezbędnych do realizacji 9 

czynności, które są planowane do rozpoczęcia przed wykonaniem kolejnej płatności (nie tylko 10 

te wykonywane w danym etapie). Szukane jest takie rozwiązanie maksymalizujące NPVwyk 11 

projektu z perspektywy wykonawcy, które będzie satysfakcjonowało klienta. Przyjęto,  12 

że akceptowalne dla klienta jest takie rozwiązanie, w którym jego NPVkl będzie nie niższe niż 13 

osiągane dla harmonogramu bazowego, który jest wykorzystywany przy definiowaniu 14 

wstępnych rozliczeń między klientem i wykonawcą. Sposób ustalania rozliczeń finansowych 15 

dla przykładowego projektu jest zilustrowany w rozdziale 4. 16 

3. Metoda rozwiązania problemu 17 

Przy tworzeniu harmonogramów dla RCPSP rozwiązania przedstawiane są w reprezentacji 18 

pośredniej, najczęściej jako lista czynności tzn. permutacja numerów czynności uwzględniająca 19 

relacje kolejnościowe. Lista czynności jest przekształcana w realizowalne uszeregowanie 20 

uwzględniający ograniczenia kolejnościowe i zasobowe przy użyciu procedur SGS  21 

(ang. Schedule Generation Scheme). Wyznaczany jest wektor czasów rozpoczęcia zadań, dla 22 

którego można wyznaczyć funkcje celu np. czas trwania projektu lub sumę zdyskontowanych 23 

przepływów pieniężnych itp. W tej pracy do generowania rozwiązania stosowana jest 24 

procedura szeregowa SGS (ang. Serial SGS) (Kolisch, 1996, p. 320-333).  25 

Harmonogram wygenerowany przy użyciu SGS można poprawić przez jak najwcześniejsze 26 

rozpoczynanie czynności (etapów) z przypisanymi dodatnimi przepływami pieniężnymi i jak 27 

najpóźniejsze rozpoczynanie zadań (etapów) z przypisanymi ujemnymi przepływami 28 

pieniężnymi. Analizowane są różne podejścia do generowania rozwiązań zwiększających NPV 29 

projektu. Vanhoucke (2006, p. 1-23) przedstawia przegląd stosowanych algorytmów. 30 

Uszeregowania mogą być tworzone przy wykorzystaniu dwukierunkowej procedury SGS 31 

(Selle i Zimmermann, 2003, p. 130-148): w każdej iteracji wszystkie dostępne zadania  32 

z przypisanymi dodatnimi przepływami pieniężnymi są planowane najwcześniej jak to możliwe 33 

(harmonogramowanie w przód), natomiast wszystkie dostępne zadania z przypisanymi 34 

ujemnymi przepływami pieniężnymi są planowane najpóźniej jak to możliwe (harmonogramo-35 
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wanie wstecz) uwzględniając ograniczenia kolejnościowe i zasobowe. Poprawa harmonogra-1 

mów może odbywać się za pomocą wieloprzebiegowych procedur przesunięć w lewo  2 

(w prawo) czynności z przypisanymi dodatnimi (ujemnymi) przepływami pieniężnymi 3 

uwzględniając czas rozpoczęcia (zakończenia) projektu. Dobre rozwiązania są znajdowane dla 4 

rekurencyjnej techniki FBI (ang. Forward-Backward Improvement) (Vanhoucke i in., 2001,  5 

p. 1131-1121), która jest zbliżona do justyfikacji. 6 

Opracowanie procedur tworzących rozwiązania odpowiednie dla zbliżonego problemu 7 

maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych wieloetapowego projektu jest 8 

przedmiotem wcześniejszych badań (Klimek, 2017, s. 137-152; Klimek, Łebkowski, 2015,  9 

p. 613-622; Klimek, Łebkowski, 2017, p. 899-908). Badania wskazują, że najlepsze 10 

harmonogramy są tworzone przy użyciu harmonogramowania wstecznego z optymalizacją 11 

czasów wykonania umownych etapów projektu (Klimek, Łebkowski, 2017, p. 899-908) i/lub 12 

technik justyfikacji uwzględniających kamienie milowe (Klimek, 2017, s. 137-152). 13 

W tej pracy proponowane jest użycie technik justyfikacji dostosowanych do rozważanego 14 

problemu. Justyfikacja harmonogramów jest skuteczna dla różnych modeli RCPSP (Valls i in., 15 

2005, p. 375-386). Stosowane są, najczęściej łączone, prawa justyfikacja RJ (Right 16 

Justification) oraz lewa justyfikacja LJ (Left Justification). Przy operacji RJ (LJ) dla danej 17 

czynności ustalany jest jej najpóźniejszy (najwcześniejszy) czas rozpoczęcia, przy 18 

uwzględnieniu aktualnego harmonogramu oraz ograniczeń kolejnościowych i zasobowych. 19 

Kolejne czynności do RJ (LJ) ustalane są w porządku malejących (rosnących) czasów 20 

zakończenia (rozpoczęcia) w modyfikowanym harmonogramie (strategia justification by 21 

extremes) (Valls i in., 2006, p. 205-223).  22 

Dla analizowanego problemu technika LJ nie wymaga modyfikacji, natomiast technika RJ, 23 

przy przesuwaniu w prawo czynności uwzględnia umowne MDm lub aktualne czasy realizacji 24 

etapów projektu w modyfikowanym harmonogramie. Przy generowaniu rozwiązań RJ i LJ  25 

są łączone. Dotychczasowe badania wskazują, że dla problemu maksymalizacji NPV 26 

wieloetapowego projektu efektywne jest użycie potrójnej justyfikacji RJ+LJ+RJ dla 27 

harmonogramów w przód i podwójnej justyfikacji LJ+RJ dla harmonogramów wstecznych.  28 

4. Przykład ilustracyjny 29 

W celu zilustrowania rozważanego modelu optymalizacyjnego i proponowanej metody 30 

rozwiązania przeanalizujmy przykładowy projekt (rys. 1). 31 

 32 
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 1 

Rysunek 1. Przykładowy projekt przedstawiony w reprezentacji AON. Źródło: opracowanie własne. 2 

Projekt składa się z 10 czynności, w tym dwóch czynności pozornych będących 3 

wierzchołkami początkowym (czynność 0) i końcowym (czynność 9) w grafie G(V, E).  4 

Jest wykonywany przy użyciu jednego typu odnawialnych zasobów o dostępności równej 10. 5 

Stopa dyskontowa wynosi α = 0.01. Łączna kwota płatności klienta MP = 150. 6 

Załóżmy, że wstępny harmonogram (bazowy – ang. baseline schedule) wykorzystywany 7 

do ustalenia etapowych wygenerowany jest przy użyciu szeregowej procedury SGS, dla listy 8 

czynności { 1, 2, 5, 3, 4, 6, 8, 7} (rys. 2). 9 

 10 

 11 

Rysunek 2. Harmonogram wstępny. Źródło: opracowanie własne. 12 

Na podstawie harmonogramu wstępnego ustalane są etapowe rozliczenia. Przyjmijmy,  13 

że zdefiniowane są trzy umowne etapy rozliczeń z terminami ukończenia prac MD1 = 3,  14 

MD2 = 7, MD3 = 11 (w zmodyfikowanym harmonogramie terminy te nie mogą być 15 

przekroczone). Zbiory czynności do zrealizowania w poszczególnych etapach zawierają 16 

czynności zakończone w tych etapach w harmonogramie bazowym: MA1 = {1, 2},  17 

MA2 = {3, 4, 5}, MA3 = {6, 7, 8} – na wykresie Gantt’a (rys. 2) w tych samych kolorach 18 

prezentowane są czynności z tego samego etapu projektu. 19 

Natomiast płatności etapowe można wyznaczyć na podstawie kosztów rozpoczynanych 20 

czynności w poszczególnych etapach. Pierwsza płatność wykonywana jest przed rozpoczęciem 21 

projektu w t = 0 w wysokości: 22 

0 1 2 5  24.CFM CFA CFA CFA     23 
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Druga płatność występuje po ukończeniu pierwszego etapu w t = MD1 =4 w kwocie:  1 

1 3 4 6 7  4 .3CFM CFA CFA CFA CFA      2 

Trzecia płatność jest realizowania po ukończeniu drugiego etapu w t = MD2 = 8 w kwocie:  3 

2 8 . 12CFM CFA   4 

Ostatnia, czwarta płatność występuje po ukończeniu projektu w t = MD3 =12 w kwocie:  5 

 3 0 1 2–    150 – . 79  71CFM MP CFM CFM CFM      6 

Kalkulacja wartości NPV z perspektywy klienta oraz wykonawcy: 7 
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140.522 76.453 64.069,wykNPV     10 
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B
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e 
   11 

Harmonogram jest tworzony przez wykonawcę, który może nie znać benefitu klienta B  12 

z realizacji projektu (podobnie jak przyjęto w obliczeniach w tej pracy). Wykonawca może 13 

założyć, że zdyskontowany benefit z ukończenia prac B przewyższa łączną sumę jego 14 

zdyskontowanych płatności (NPVkl > 0). 15 

W harmonogramie z rys. 2 zadanie 7 może być rozpoczęte w etapie 3, bez zmiany czasu 16 

realizacji etapów projektu. To poprawi NPVkl, który będzie bardziej skłonny zaakceptować plan 17 

swoich płatności.  18 

Harmonogram z pomniejszonymi płatnościami w wyniku przesuniętego rozpoczynania 19 

czynności można osiągnąć przez zastosowanie prawej justyfikacji (RJ). Dla analizowanego 20 

problemu RJ powinna uwzględniać terminy realizacji umownych etapów projektu.  21 

Dla modyfikowanego harmonogramu z rys. 2 do RJ wybierane są kolejno czynności  22 

o maksymalnym czasie zakończenia: czynności 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Dla każdej justyfikowanej 23 

czynności ustalany jest czas rozpoczęcia najpóźniejszy jak to możliwe, przy uwzględnieniu 24 

ograniczeń kolejnościowych i zasobowych oraz aktualnego czasu zakończenia etapu projektu, 25 

do którego ta czynność przynależy (MT1 = MD1 = 3, MT2 = MD2 = 7, MT3 = MD3 = 11).  26 

W wyniku RJ powstaje harmonogram zaprezentowany na rys. 3. 27 

 28 
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 1 

Rysunek 3. Harmonogram wstępny przekształcony przy użyciu RJ. Źródło: Opracowanie własne. 2 

Dla harmonogramu z rys. 3 wartości NPV z perspektywy klienta oraz wykonawcy: 3 

0 1 3 4 6 2 7 8 3 24,  3 .5,  20,  71CFM CFM CFA CFA CFA CFM CFA CFA CFM          4 
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Dla harmonogramu z rys. 3 zarówno NPVwyk jak i NPVkl mają wyższe wartości niż dla 9 

harmonogramu z rys. 2. Przyjmijmy, że rozwiązanie z rys. 3 jest bazowym harmonogramem, 10 

który jest zaakceptowany przez klienta i wykonawcę. Wykonawca dokonuje zmian  11 

w harmonogramie bazowym, w taki sposób aby zmaksymalizować sumę przepływów 12 

pieniężnych ze swojej perspektywy NPVwyk przy uwzględnieniu interesów klienta (NPVkl  13 

nie może być niższe niż w harmonogramie bazowym).  14 

Poszukiwany jest harmonogram, w którym będą opóźnione wydatki (ujemne przepływy 15 

pieniężne) ponoszone w momencie rozpoczynania zadań (niższa zdyskontowana ich wartość) 16 

oraz przyspieszone płatności klienta za etapy projektu (dodatnie przepływy pieniężne) 17 

pozyskiwane w momencie ich zakończenia (wyższa zdyskontowana ich wartość).  18 

Harmonogram bazowy z rys.3, który powstał w wyniku RJ, może być poprawiony przez 19 

zastosowanie podwójnej justyfikacji LJ+RJ. Na początku wykonywana jest LJ, do której 20 

wybierane są kolejne czynności o minimalnym czasie rozpoczęcia w harmonogramie bazowym 21 

– czynności 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8. Dla każdej justyfikowanej czynności ustalany jest czas 22 

rozpoczęcia najwcześniejszy jak to możliwe, przy uwzględnieniu ograniczeń kolejnościowych 23 

i zasobowych. W wyniku LJ powstaje harmonogram zaprezentowany na rys. 4. 24 

 25 
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 1 

Rysunek 4. Harmonogram bazowy przekształcony przy użyciu LJ. Źródło: opracowanie własne. 2 

Dla harmonogramu z rys. 4 płatności etapowe są takie jak dla harmonogramu z rys. 3,  3 

ale są wykonywane we wcześniejszych terminach zakończenia etapów MT1 = 2, MT2 = 6,  4 

MT3 = 10, co zwiększa ich NPV:  5 
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Wydatki wykonawcy mają wyższą zdyskontowaną wartość niż dla harmonogramu 

7 

bazowego ze względu na wcześniejszą ich realizację: 

8 
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Wartość NPV z perspektywy wykonawcy:  10 

141.386 76.849 64.537wykNPV    . 11 

Harmonogram z rys. 4 nie może być zaakceptowany przez wykonawcę, ponieważ dla tego 12 

uszeregowania NPVwyk jest niższe niż dla harmonogramu bazowego. Poprawę NPV można 13 

uzyskać przez zastosowanie RJ uwzględniającej aktualne terminy realizacji umownych etapów 14 

projektu (MT1 = 2, MT2 = 6, MT3 = 10). Do RJ są wybieranie czynności o maksymalnym czasie 15 

zakończenia w uszeregowaniu z rys. 4 – kolejno czynności 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2. DW wyniku RJ 16 

powstaje harmonogram zaprezentowany na rys. 5. 17 

 18 

 19 

Rysunek 5. Harmonogram z rys. 4 przekształcony przy użyciu RJ. Źródło: opracowanie własne. 20 
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Dla harmonogramu z rys. 5 w porównaniu z harmonogram z rys. 4 występuje opóźniony 1 

przepływ pieniężny związany z czynnością 6 co zmniejszyło zdyskontowaną sumę wydatków: 2 
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Wartości NPV z perspektywy klienta oraz wykonawcy: 4 

141.386 76.414 64.972wykNPV    , 5 
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Dla harmonogramu z rys. 5 NPVwyk = 64.972 ma wyższą wartość niż dla harmonogramu 7 

bazowego NPVwyk = 64.543. To rozwiązanie jest preferowane przez wykonawcę. Aby klient je 8 

zaakceptował NPVkl musi być nie niższe niż w harmonogramie bazowym, czyli przy założeniu 9 

nieznanej wartości benefitu klienta z ukończenia projektu B: 10 

0.0110 0.0111
141.386 140.218 129.731.

B B
B

e e 
      11 

Korzyści finansowe B z ukończenia projektu muszą być wyższe niż 129.731,  12 

aby harmonogram z rys. 5 był satysfakcjonujący dla klienta. Można założyć, że wartość NPVkl 13 

dla zaakceptowanego przez klienta harmonogramu bazowego powinna być większą od 0: 14 

0.0111
140.218 0 156.522.

B
B

e 
     15 

Z tego wynika, że jeśli harmonogram bazowy był akceptowalny dla klienta, to benefit  16 

z projektu B ≥ 156.522, czyli harmonogram z rys. 5 jest satysfakcjonujący dla klienta, ponieważ 17 

ma wyższą wartość NPVkl niż harmonogram bazowy (co zachodzi dla B ≥ 129.731). Zatem jest 18 

to rozwiązanie korzystne zarówno dla wykonawcy jak i dla klienta. 19 

Wraz ze spadkiem poziomu stopy dyskontowej maleją korzyści finansowe z optymalizacji 20 

harmonogramu zarówno z perspektywy klienta jak i wykonawcy co jest pokazane w tabeli 1 21 

(NPVkl jest kalkulowane przy beneficie B takim, że NPVkl = 0 dla harmonogramu bazowego). 22 

 23 

Tabela 1. 24 
Wartości NPVkl i NPVwyk przy różnych stopach dyskontowych 25 

Harmonogram 

α = 0.05,  

B = 189.240 

α = 0.01,  

B = 156.522 

α = 0.005,  

B = 153.189 

α = 0.001,  

B = 150.627 

NPVwyk NPVkl NPVwyk NPVkl NPVwyk NPVkl NPVwyk NPVkl 

Rys. 2 43.009 -1.248 64.069 -0.304 67.437 -0.156 70.271 -0.032 

Rys. 3 (bazowy) 45.103 0 64.543 0 67.678 0 70.320 0 

Rys. 4 44.412 1.231 64.537 0.241 67.686 0.120 70.323 0.024 

Rys. 5 46.303 1.231 6.972 0.241 67.907 0.120 70.368 0.024 

Źródło: opracowanie własne. 26 
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Podsumowanie 1 

W tej pracy rozważany jest model harmonogramowania płatności projektowych z kryterium 2 

maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych z perspektywy wykonawcy, przy 3 

uwzględnieniu interesów klienta. Jako przepływy pieniężne uwzględniane są płatności klienta 4 

wykonywane po zakończeniu umownych etapów prac oraz wydatki wykonawcy ponoszone  5 

z tytułu wykonywania czynności. Proponowane jest ustalanie płatności etapowych klienta na 6 

podstawie kosztów realizacji zadań, w taki sposób aby dostarczać wykonawcy niezbędny 7 

kapitał do wykonywania wszystkich czynności projektowych. Dla problemu opracowana jest 8 

metoda rozwiązania wykorzystująca technikę justyfikacji uwzględniającą umowne etapy 9 

projektu. Zagadnienie i dedykowana technika generowania rozwiązań są zilustrowane dla 10 

przykładowego projektu. 11 

Podjęta tematyka jest aktualna. Proponowany system etapowych rozliczeń prac 12 

projektowych może znaleźć zastosowanie w praktyce. Jest korzystny zarówno dla klienta,  13 

jak i wykonawcy. W dalszych pracach opracowane będą zadania testowe dla opisanego modelu 14 

optymalizacyjnego, które posłużą do analizy efektywności różnych metod generowania 15 

rozwiązań, tj. zaprezentowana technika justyfikacji, harmonogramowanie wsteczne  16 

z optymalizacją czasów zakończenia etapów projektu itp. 17 
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