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dr Marcin Anholcer 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału 

Zagadnienie rozdziału, zwane również uogólnionym zagadnieniem transportowym 
(Generalized Transportation Problem, GTP) pozwala modelować sytuację, w której 
ilość towaru opuszczającego dostawców nie jest równa ilości docierającej do 
odbiorców (z sytuacją taką mamy do czynienia np. w sytuacji transportu towarów 
szybko psujących się lub w przypadku występowania reklamacji w wyniku braków). 
W pracy przedstawiono model dwuetapowego GTP z losowym popytem o ciągłym 
rozkładzie. Zaprezentowany został algorytm rozwiązywania omawianego 
zagadnienia. 
 

***** 
 
dr Aleksandra Bartosiewicz 
Uniwersytet Łódzki 

Planowanie tras przewozu ładunków z nabrzeża na plac składowy 
w morskich terminalach kontenerowych 

W ostatnich latach armatorzy statków i zarządcy portów borykają się 
z problemem rosnącej konkurencyjności, wobec czego terminale portowe starają 
się wykonywać operacje przeładunkowe wzdłuż nabrzeża i składowanie 
pojemników na placach składowych sprawnie, szybko i wydajne. Z tego powodu 
konieczna staje się optymalizacja procesów zachodzących na terenie portów 
z wykorzystaniem odpowiednich metod ilościowych. 

W proponowanym artykule przedstawiona zostanie problematyka optymalizacji 
tras przejazdu lądowych środków transportowych z nabrzeża na plac składowy oraz 
analiza trafności doboru jednostki transportowej do danego zadania. 
 

***** 
 
dr inż. Tomasz Błaszczyk 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Koncepcja narzędzia informatycznego wspomagającego zwinne 
zarządzanie projektami 

Specyfika projektów informatycznych, szczególnie mających na celu 
wytworzenie nowego oprogramowania, powoduje że często zespoły je realizujące 
korzystają z innych niż klasyczne metodyk zarządzania projektami. Do często 
stosowanych, i opisywanych w literaturze naukowej i branżowej, należy zbiór 
metod zarządzania zwinnego (Agile). Metody te, ze względu na swoją 
"elastyczność" w budowie harmonogramów oraz terminarzy zasobów nie są 
wspierane przez klasyczne narzędzia informatyczne. 

Autorzy pracy dokonują przeglądu cech i funkcjonalności narzędzi 
informatycznych wspierających metodyki Agile w zarządzaniu projektami oraz 
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proponują, opracowany na podstawie badań przeprowadzonych wśród praktyków, 
model (benchmark) funkcjonalności narzędzia informatycznego wspierającego 
zwinne zarządzanie projektem. 
 

***** 
 
Robin Cahierre 
Ecole Nationale de Pont Paritech 

prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta  
mgr inż. Anna Ślusarczyk 
Politechnika Wrocławska 

Zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami 

W artykule zostanie rozpatrzona metoda buforów czasowych jako narzędzi 
zapewnienia stabilności harmonogramu projektu. Bufory czasowe są znane 
w literaturze, ale nie ma zgodności co do sposobu wyznaczania ich wielkości. 
Większość znanych w literaturze metod nie uwzględnia bądź uwzględnia w sposób 
niewystarczający cechy charakterystyczne projektu i jego zadań. W artykule 
proponuje się kilka metod wyznaczania wielkości buforów uwzględniających te 
charakterystyki, a następnie, na podstawie wyników symulacji przebiegu kilku 
rzeczywistych projektów, poddaje się te metody weryfikacji. 
 

***** 
 
dr Bogdan Ciupek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Drzewa decyzyjne w audycie ubezpieczeniowym 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i bardzo szybkim postępem w zakresie rozwoju 
technologii pojawiają się nowe rodzaje zagrożeń (ryzyka). Prowadzi to do 
konieczności poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej. Ryzyka do niedawna uważane w teorii ubezpieczeniowej jako 
tzw. nieubezpieczalne stają się coraz częściej przedmiotem ochrony 
ubezpieczeniowej. Efektem tych zmian jest powstawanie nowych form i rodzajów 
produktów ubezpieczeniowych służących do zabezpieczania coraz bardziej 
złożonych potrzeb zgłaszanych przez uczestników rynku ubezpieczeniowego. 

Bardzo ważnym problemem wymagającym rozwiązania jest kwestia właściwego 
rozpoznania i oceny nowych rodzajów ryzyka. Do realizacji tego celu służy między 
innymi audyt ubezpieczeniowy. 

W prezentowanej pracy przedstawiona zostanie propozycja przeprowadzania 
wykorzystania drzewa decyzyjnego w audycie ubezpieczeniowym. 
 

***** 
 



 

3 
 

dr Agata Gluzicka 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do 
portfela 

W procesie planowania inwestycji obecnie możemy zaobserwować nowy trend, 
dotyczący metod wykorzystywanych do konstrukcji portfeli inwestycyjnych. Coraz 
częściej podejmujący decyzje inwestycyjne skupiają się tylko i wyłącznie na ryzyku 
związanym z daną inwestycją. Takie podejście okazuje się bardziej efektywne 
szczególnie w okresach gwałtownych zmian zachodzących na światowych giełdach 
papierów wartościowych. Przykładem takiego sposobu planowania inwestycji jest 
konstrukcja portfeli tak, aby ryzyko przypadające na każdy instrument danego 
portfela było takie samo. Mówimy wówczas o portfelach równego ryzyka zwanych 
również portfelami parytetowymi. 

W artykule przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka oraz podstawowe 
własności portfeli parytetowych. Omówione zostaną również wybrane metody 
stosowane do konstrukcji tego typu portfeli. W ostatniej części artykułu 
przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych, których głównym celem będzie 
analiza wpływu na równomierność rozkładu ryzyka portfela w zależności od 
kryterium zastosowanego do wstępnej selekcji spółek do portfela. 
 

***** 
 
dr hab. inż. Barbara Gładysz 
dr inż. Kazimierz Frączkowski 
Politechnika Wrocławska 

Sukces czasowy projektów IT 

W artykule przedstawiono wyniki badań projektów IT. Zbadano czy sukces 
czasowy projektu zależy od stosowanych metodyk zarządzania ryzykiem. 
Skonstruowano modele regresji opisujące wpływ analizowanych czynników na 
dotrzymanie planowanego terminu ukończenia projektu. Badaniami objęto projekty 
realizowane w Polsce. 
 

***** 
 
dr Dorota Górecka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zastosowanie analizy werbalnej i metod opartych na relacji 
przewyższania do wspomagania decyzji związanych z ubieganiem 

się o akredytację AACSB 

AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business) to założona 
w 1916 roku w Stanach Zjednoczonych prestiżowa organizacja non-profit, 
zrzeszająca instytucje edukacyjne, firmy i inne podmioty z całego świata (obecnie 
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liczy ponad 1350 członków z 83 krajów), mające na celu rozwój szkolnictwa 
wyższego w zakresie nauk ekonomicznych. 

Jedną z głównych form działania AACSB International jest akredytowanie szkół 
wyższych realizujących programy nauczania w obszarze biznesu, zarządzania oraz 
rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. 
Przedmiotem akredytacji prowadzonej przez AACSB International są m.in. 
programy nauczania, szeroko rozumiana organizacja studiów, osiągnięcia naukowe, 
kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry, realizacja różnych form współpracy 
międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa oraz obsługa administracyjna. 
Symbol „AACSB Accredited” stanowi rozpoznawalny na całym świecie znak jakości 
oznaczający, że dana instytucja edukacyjna spełnia najwyższe światowe normy. 
Potwierdza on jednocześnie jej przywiązanie do ciągłego samodoskonalenia 
i rozwoju. Obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% 
wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 711 instytucji z 47 krajów, w tym takie 
renomowane uczelnie jak Harvard University, Stanford University, Massachusetts 
Institute of Technology, Columbia University, Yale University, London Business 
School, Copenhagen Business School czy INSEAD. 

Uzyskanie akredytacji AACSB wymaga przejścia przez wieloetapowy proces, 
w trakcie którego konieczne jest podejmowanie licznych decyzji. Jedna z nich 
dotyczy określenia grup szkół wyższych, z którymi ubiegająca się o akredytację 
instytucja będzie porównywana (Comparison Groups). Obejmują one: grupę szkół 
konkurencyjnych (Competitive Group), grupę szkół porównywalnych (Comparable 
Peer Group) oraz grupę szkół, do których dana instytucja aspiruje (Aspirant 
Group). Spośród przedstawicieli szkół należących do dwóch ostatnich grup mogą 
zostać wybrani członkowie akredytacyjnego zespołu oceniającego (Peer Review 
Team). 

Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy werbalnej 
(Verbal Decision Analysis) oraz metod wielokryterialnych opartych na relacji 
przewyższania (outranking methods) w procesie selekcji instytucji edukacyjnych do 
grupy szkół, do których placówka starająca się o przyznanie międzynarodowej 
akredytacji AACSB aspiruje. 
 

***** 
 
dr Dorota Górecka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB 
Uniwersytet w Białymstoku 

dr hab. Tomasz Wachowicz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

MARS - hybryda metod ZAPROS i MACBETH w ocenie ofert 
negocjacyjnych dla werbalnie definiowanych preferencji 

negocjatorów* 

W artykule analizowany jest problem oceny ofert negocjacyjnych przez 
negocjatorów definiujących w sposób werbalny swoje preferencje wobec różnych 
poziomów realizacji kwestii negocjacyjnych. Zaproponowane zostaje nowe 
podejście – MARS (akronim anglojęzycznej nazwy Measuring Attractiveness near 
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Reference Solutions), które łączy logikę agregacji preferencji zaproponowaną 
w metodzie ZAPROS i MACBETH i pozwala na wyznaczenie ocen kardynalnych ofert 
negocjacyjnych dopuszczalnych przez predefiniowaną strukturę problemu 
negocjacyjnego. Wykorzystanie elementów algorytmu ZAPROS pozwala 
zidentyfikować stosunkowo niewielkie zbiory rozwiązań referencyjnych, które 
podlegają ocenie przez negocjatora. Warianty referencyjne tworzące te zbiory 
składają się z opcji najkorzystniejszych dla wszystkich kwestii negocjacyjnych 
z wyjątkiem jednej. Są one proste w ocenie, a proces definiowania preferencji za 
pomocą porównań parami przebiega szybciej, gdyż negocjator musi jedynie 
rozstrzygnąć, które z ustępstw (na którym kryterium) woli poczynić wobec swojego 
partnera negocjacyjnego. Z kolei wykorzystanie części procedury analitycznej 
algorytmu MACBETH pozwala na wyznaczenie mocnej skali przedziałowej na 
podstawie prostych rozstrzygnięć werbalnych uzyskanych za pomocą algorytmu 
ZAPROS, eliminując jednocześnie jego główne mankamenty. Dzięki tej hybrydyzacji 
(1) żadne dwie dopuszczalne oferty negocjacyjne nie okażą się nieporównywalne 
oraz (2) potencjalne niespójności preferencji zostaną wychwycone i wyeliminowane 
przed sporządzeniem ostatecznego systemu oceny ofert negocjacyjnych. 

 

* Praca została częściowo sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03857. 

 
***** 

 
dr Mateusz Grzesiak 
Uniwersytet Szczeciński 

Miejsce metod podejmowania decyzji w systemie SDSS dla 
gospodarowania wodą 

Problem gospodarowania wodą ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
społeczności i biznesu. Występujący w Polsce od lat deficyt zasobów wody wymusza 
zarówno oszczędne nią gospodarowanie jak również podejmowanie działań na rzecz 
poprawy bilansu wodnego. Możliwości usprawnienia funkcjonowania 
przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę można poszukiwać poprzez konstruowanie 
zintegrowanych systemów informatycznych. 

Elementami tych systemów powinny być odpowiednio dobrane metody 
podejmowania decyzji, które pozwolą na znajdowanie optymalnych lub 
suboptymalnych rozwiązań odnośnie: 
 wyboru miejsc pozyskiwania i produkcji wody, 
 budowania i usprawniania struktury sieci wodociągowych, 
 racjonalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę, 
 poprawy wykorzystania urządzeń magazynujących i uzdatniających wodę. 

Proponowany w artykule system SDSS (Spatial Decision Support System) 
z zaimplementowanymi metodami optymalizacyjnymi może spełnić oczekiwane 
wymagania pod warunkiem jego prawidłowej konstrukcji oraz zapewnienia mu 
zasilania informacyjnego z gminy i przedsiębiorstwa. 
 

***** 
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dr inż. Dariusz Grzesica 
mgr inż. Paweł Więcek 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Metody i dokładność predykcji na podstawie szeregów czasowych 

Niniejszy referat przedstawia metody estymacji przyszłych wartości przy użyciu 
standardowych i zaawansowanych narzędzi prognozowania. Ponadto zostanie 
zaprezentowane rzadko stosowane w praktyce podejście wykorzystujące analizę 
spektralną do określenia wzorca zmienności danego zjawiska, na podstawie widma, 
jakim to zjawisko się charakteryzuje. Efektem analizy częstotliwościowej będzie 
zastosowanie odpowiedniego filtru w celu oczyszczenia danych z częstotliwości, 
które odpowiadają za powstawanie zbędnego szumu. W oparciu o rzeczywisty 
przykład zostanie zbadana jakość predykcji według proponowanego podejścia, 
które w połączeniu z zaawansowanymi technikami prognozowania umożliwia 
osiągnięcie jeszcze większej dokładności w porównaniu ze standardowymi 
metodami. Obszar zastosowania proponowanej metodologii jest szeroki i wykracza 
poza nauki ekonomiczne. 
 

***** 
 
dr Michał Jakubczyk 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Rekurencyjne i konserwatywne reguły decyzyjne przy wyborze 
w warunkach ryzyka 

W rzeczywistych problemach decyzyjnych, w tym w rozważanych w pracy 
porównaniach technologii medycznych, wartości ocen poszczególnych wariantów są 
estymowane, a zatem zachodzi konieczność porównywania zmiennych losowych. 
Dodatkowo w praktyce konieczne są metody wizualizujące to ryzyko w sposób 
możliwie intuicyjny, nie nazbyt techniczny dla decydentów. Występowanie wielu 
kryteriów, np. skuteczności leczenia i kosztu, dodatkowo komplikuje tę sytuację. 

Przy porównaniach technologii medycznych często stosowaną techniką są tzw. 
krzywe akceptowalności (CEAC, ang. cost-effectiveness acceptability curves). 
Celem niniejszej pracy jest za-proponowanie modyfikacji sposobu wykorzystywania 
CEAC jako narzędzia wspomagającego analizę wrażliwości, aby usunąć możliwie jak 
najwięcej wad CEAC prezentowanych w literaturze przy jednoczesnym zachowaniu 
możliwości ich intuicyjnego zrozumienia przez decydentów. 

W pracy zaproponowano ograniczenie stosowania CEAC do wybranych porównań 
parami dostępnych wariantów decyzyjnych, w szczególności zdefiniowano 
i rozważono konserwatywne i rekurencyjne podejście do definiowania 
i wykorzystania CEAC. Przeanalizowano przy tym dwa przypadki: symetrycznych 
(np. gaussowskich) i niesymetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa ocen 
wariantów. 

Wykazano, że zaproponowane metody pozbawione są niektórych wad 
klasycznych CEAC. I tak, dla ogólnej klasy rozkładów podejście konserwatywne 
zapewnia zgodność z kryterium dominacji stochastycznej pierwszego rzędu (FOSD) – 
niespełnionym dla klasycznych CEAC w przypadku występowania korelacji – 
i generuje informację dla decydenta, jeśli w problemie występuje naruszenie 
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przechodniości i w rezultacie naruszenie własności Chernoffa. Dla symetrycznych 
rozkładów oba podejścia gwarantują zgodność z kryterium FOSD, odporność na 
klonowanie wariantów decyzyjnych i wybór spełniający własność Chernoffa. Dla 
symetrycznych rozkładów oba podejścia są zgodne z kryterium maksymalizacji 
wartości oczekiwanej i gwarantują brak cykli w porównaniach parami, 
a jednocześnie stanowią formę analizy wrażliwości, ilustrując stopień niepewności 
związany z decyzją mniej technicznie niż np. oczekiwana wartość doskonałej 
informacji. 

Zaproponowane metody można rozumieć jako wzbogacenie palety analiz 
wrażliwości lub jako samodzielne reguły decyzyjne. Metody te można także po 
modyfikacjach stosować w innych klasach problemów decyzyjnych, np. przy 
wyborze grupowym w kontekście występowania cykli Condorcet i innych 
paradoksów wyboru. 
 

***** 
 
dr Sławomir Jarek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności 

W nowoczesnej teorii portfelowej rozważany jest problem takiego doboru 
aktywów, aby wybrane statystyki portfela, takie jak np. oczekiwana wartość, czy 
wariancja przyjmowały określone wartości. W procesie tym explicite pomijane są 
własności predyktorów stóp zwrotu w takim sensie, że skład portfela nie zależy 
bezpośrednio od czynników mających pośredni wpływ na zmienność portfela. 
W pracy opisano metodę tworzenia portfela, która kładzie główny nacisk na 
zmienność wyjaśnianą przez model prognostyczny użyty do szacowania przyszłych 
wartości stóp zwrotu. W tym modelu wariancja wyjaśniana przez model 
prognostyczny jest użyta do wyznaczania poszczególnych wag aktywów w portfelu. 
W celu zilustrowania metody opisywany model zostanie zastosowany do 
przeprowadzenia eksperymentu na danych dotyczących spółek notowanych na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 

***** 
 
mgr Michał Kameduła 
prof. dr hab. Jan B. Gajda 
Uniwersytet Łódzki 

Wpływ parametrów startowych na tempo zbieżności koewolucyjnego 
algorytmu genetycznego 

W pracy tej zbadano wpływ początkowych wartości parametrów koewolucyjnego 
algorytmu genetycznego na szybkość jego działania. Algorytmy tego typu 
wykorzystują nisze generowane dzięki jednoczesnemu przetwarzaniu zbioru 
niezależnych podpopulacji, pomiędzy którymi występuje jednak wymiana pewnych 
informacji. Umożliwia to uzyskanie zróżnicowanych rozwiązań w pojedynczym 
przebiegu obliczeń. 
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Wykorzystany przykład pochodzi z dziedziny finansów, jednak przedmiotem 
prowadzonych badań są głównie techniczne aspekty działania algorytmu. Algorytmy 
genetyczne są zwykle dość kosztowne obliczeniowo. Odpowiedni dobór parametrów 
startowych może jednak znacznie skrócić czas potrzebny do znalezienia 
zadowalających wyników. Zbadano zatem w jaki sposób wymiana informacji 
pomiędzy poszczególnymi niszami wpływa na postępy obliczeń. Sprawdzono też dla 
jakich ustawień prawdopodobieństwa mutacji algorytm najszybciej znajduje 
rozwiązania dostatecznie bliskie optymalnym. 
 

***** 
 
dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. WAT 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 

mgr Tomasz Lachowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

mgr Łukasz Tomczyk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

mgr Piotr Zapert 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 

Problemy wspomagania podejmowania decyzji w bezpieczeństwie 

Cechą charakterystyczną zarządzania bezpieczeństwem i kierowania 
ratownictwem jest złożoność problemów decyzyjnych wynikająca z: dużej liczby 
uwzględnianych czynników, nieskalarnych funkcji kryterium, silnego ograniczenia 
na czas rozwiązywania problemu, niepewności i nieokreśloności danych. Powyższe 
implikuje konieczność komputerowego wspomagania decydentów w podejmowaniu 
przez nich decyzji. Rozwiązywane problemy można podzielić na cztery podstawowe 
grupy, takie które dadzą się: 
1. ujmować formalnie w postaci zadań optymalizacyjnych i wyznaczać dla nich 

rozwiązania optymalne metodą analityczną bądź symulacyjną; 
2. ujmować formalnie w postaci zadań optymalizacyjnych, lecz można je 

rozwiązywać jedynie przy zastosowaniu systemów ekspertowych, 
3. przedstawiać jedynie w sposób opisowy, a przy ich rozwiązywaniu wykorzystać 

wiedzę nagromadzoną w bazie wiedzy w postaci przypadków, 
4. przedstawiać jedynie w sposób opisowy i nie ma wiedzy szczegółowej odnośnie 

sposobu ich rozwiązania. Są to problemy, które występują po raz pierwszy. 
Powszechna losowość w bezpieczeństwie, dotycząca: zagrożeń i podatności na 

nie podmiotu, skutków zagrożeń, kosztów zapobiegania im i reagowania 
w przypadku wystąpienia, itd. to czynniki, które powodują ryzyko podejmowanych 
decyzji. 

W referacie zostaną przedstawione metody komputerowego wspomagania 
podejmowania decyzji w bezpieczeństwie z uwzględnieniem ryzyka. Zostanie 
zdefiniowane pojęcie ryzyka w bezpieczeństwie i jego miara, sformułowane 
zadanie optymalizacyjne z uwzględnieniem ryzyka i podane metody jego 
rozwiązania. Zostanie przeprowadzona analiza możliwości i uwarunkowań 
wykorzystania w zarządzaniu bezpieczeństwem i kierowaniu ratownictwem: analiz 
sieciowych, symulacji komputerowej, metod eksperckich, systemów ekspertowych 
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oraz systemów wnioskowania przez analogię, a ponadto zostanie zaproponowana 
metoda ich wytwarzania. 
 

***** 
 
dr hab. Daniel Kosiorowski 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych 

Statystyczna funkcja głębi wyraża stopień centralności punktu zważywszy na 
rozkład prawdopodobieństwa, który go wygenerował bądź względem próby, do 
której należy. Statystyczna funkcja głębi indukuje porządek wielowymiarowych 
obserwacji, co prowadzi m. in. do definicji wielowymiarowej mediany, 
wielowymiarowego testu Wilcoxona, wielowymiarowego odpowiednika wykresu 
kwantyl-kwantyl. Statystyczna funkcja głębi może posłużyć do wyrażenia stopnia 
odstawania obserwacji od centrum. Statystyczne funkcje głębi mają jednakże 
globalną naturę, co stoi na przeszkodzie w ich zastosowaniach do analizy skupisk 
i dyskryminacji. 

W pracy przedstawiamy możliwości zastosowania koncepcji głębi lokalnej 
zaproponowanej niedawno przez Paindaveine i Van Bever (2012) do modelowania 
zachowania się układu ekonomicznego złożonego z wchodzących w interakcje 
agentów. Pokazujemy m.in. użyteczność pojęć lokalnego odstawania i lokalnej 
centralności w modelowaniu zachowań na rynku pracy. Badamy zależność pomiędzy 
stopniem lokalności maksymalizacji pewnej funkcji celu przez uczestników układu 
ekonomicznego a dynamicznymi własnościami przebiegiem agregatu, który jest 
efektem maksymalizacji tej funkcji celu. Zastanawiamy się czy lokalne 
postrzeganie odstawania ma przewagę nad postrzeganiem globalnym 
w funkcjonowaniu układów ekonomicznych. W pracy rozważania teoretyczne 
zostaną zilustrowane za pomocą symulacji komputerowych oraz za pomocą 
przykładów empirycznych. 

***** 
 
dr Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wielokryterialne harmonogramowanie projektu w przypadku 
rozmytych czasów trwania czynności 

W zarządzaniu projektami planowanie jest jedną z najważniejszych funkcji. Plan 
definiuje nie tylko cele, jakie mają zostać osiągnięte i działania jakie należy 
podjąć, ale także ramy czasowe, w których cele te powinny zostać osiągnięte. Aby 
móc w pełni określić ramy czasowe realizacji celów projektu należy przygotować 
jego harmonogram. W praktyce zarządzania projektami mamy do czynienia 
z niezwykłą dynamiką działań i warunków, które prowadzą niepewności informacji 
i danych. Dlatego też stosowanie deterministycznego podejścia do 
harmonogramowania projektu obarczone jest ryzykiem dla terminowości realizacji 
projektu. Z tej przyczyny zasadnym jest stosowanie podejścia opartego na liczbach 
rozmytych do harmonogramowania projektu. 
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W artykule tym podejście oparte na liczbach rozmytych zastosowane zostanie do 
problemu wielokryterialnego harmonogramowania projektu. Celem opracowania 
jest budowa wielokryterialnego modelu harmonogramowania projektu 
uwzględniającego dwa kryteria: minimalizacji czasu trwania projektu oraz 
maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Stosowanym 
parametrem rozmytym zadania będzie czas trwania czynności. 
 

***** 
 
mgr inż. Daniel Kubek 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Charakterystyka optymalizacji odpornej problemu najkrótszej 
ścieżki w obszarach zurbanizowanych 

Dynamika zmienności czasów przejazdów w sieci transportowej miasta jest 
wysoka. Godziny szczytu, lokalizacja danego odcinka drogi, warunki pogodowe, 
zdarzenia losowe oraz incydenty drogowe powodują, że estymacja czasów 
przejazdów na danych odcinkach może być odmienna od rzeczywistej wartości. 
Brak uwzględnienia tych czynników, w procesie decyzyjnym, przy wyznaczaniu tras 
przejazdu pojazdów może powodować ponoszenie większych kosztów 
transportowych. Wzrost ten może być spowodowany brakiem przyjęcia założenia, 
że dane o ruchu drogowym, którymi dysponuje się mogą być obarczone pewnym 
stopniem nieokreśloności lub niepewności. Przyjęcie deterministycznych, z góry 
znanych wartości czasów przejazdów, do wyznaczenia trasy dla pojazdu może być 
kosztowne nie tylko dla firmy wykonującej usługi transportowe w danym mieście, 
ale również może być kosztowne dla całego systemu transportowego miasta. Chodzi 
tu przede wszystkim o koszty zewnętrzne transportu tj. emisja spalin, emitowany 
hałas, zwiększona zajętość dróg, czy też kwestie wizerunkowe danego miasta. 

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę wyznaczania ścieżek dla pojazdów 
poruszających się w sieci drogowej miasta. Ścieżki te zostały wyznaczone w oparciu 
o optymizację odporną, która uwzględnia możliwość wystąpienia wahań od 
wartości oczekiwanej czasów przejazdu na odcinkach sieci drogowej. Poruszone 
zagadnienie popularnie znane jest, jako problem najkrótszej ścieżki z niepewnymi 
czasami przejazdów (ang. Robust Shortest Path Problem). Odporny model 
matematyczny problemu najkrótszej ścieżki został rozwiązany za pomocą metody, 
która zamienia oryginalny problem na szereg deterministycznych odpowiedników. 
Odpowiedniki te są uzyskiwane przez przyjęcie założenia, że zmienna decyzyjna 
jest funkcją afiniczna, która zależy od realizacji niepewności danych. Niepewność 
jest zdefiniowana na podstawie odchylenia standardowego oraz wariancji 
zmienności czasu przejazdu na poszczególnym odcinku. Parametry te są 
wykorzystane do opisu rodziny rozkładów prawdopodobieństwa zgodnie, z którymi 
wartość niepewności danych będzie realizowana. Zalety stosowania optymalizacji 
odpornej oraz charakterystyka problemu zostały zaprezentowane na rzeczywistej 
sieci drogowej miasta Krakowa. 
 

***** 
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mgr Dominik Kudyba 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Metoda wielokryterialna wspomagająca negocjacje na polskim rynku 
energii elektrycznej 

Obecnie mamy do czynienia z postępującym procesem liberalizacji na polskim 
rynku energii elektrycznej. W myśl zasady dostępu do sieci stron trzecich (TPA) 
począwszy od 2007 roku każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce ma 
możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy. Natomiast sprzedawcy energii 
elektrycznej muszą konkurować ze sobą o pozyskanie nowych i utrzymanie 
dotychczasowych klientów. W związku z tym normalną praktyką stają się 
negocjacje warunków ofert sprzedaży energii elektrycznej. 

Celem opracowania jest próba przedstawienia problemu negocjacji warunków 
sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy sprzedawcą i odbiorcą oraz propozycja 
rozwiązania niniejszego problemu za pomocą interaktywnej metody 
wielokryterialnej. Wielokryterialny model problemu uwzględnia kryteria istotne 
zarówno dla odbiorcy, jak i sprzedawcy energii elektrycznej. 
 

***** 
 
mgr Tomasz Lachowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Optymalizacja wielokryterialna decyzji w zagadnieniach 
bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotu 

Bezpieczeństwo funkcjonowania podmiotu zapewnia się poprzez: zapobieganie 
zagrożeniom, przygotowanie podmiotu oraz sił i środków zapewniających 
bezpieczeństwo jego funkcjonowania na przypadek wystąpienia zagrożenia, 
reagowanie w przypadku wyzwolenia zagrożenia oraz likwidację skutków 
wyzwolonego zagrożenia. 

W każdym z wyróżnionych etapów podejmowane są decyzje odnośnie rodzaju 
i sposobu prowadzenia działań zapewniających funkcjonowanie podmiotu. 
Decydent w swoim działaniu minimalizuje straty poniesione przez podmiot, które 
mogą wystąpić w przypadku wyzwolenia zagrożenia oraz koszty realizacji decyzji. 
Decyzje o działaniach związanych z zapewnieniem podmiotowi bezpieczeństwa, 
a w tym dziedzinowego, podejmowane są przy określonych założeniach (na 
podstawie prognozy) odnośnie skali zagrożeń i wynikających z nich uwarunkowań 
jego funkcjonowania. 

W artykule rozpatrzono problemy związane z wyznaczaniem optymalnych decyzji 
zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotu. Zaproponowano 
wieloskładnikową miarę jakości decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa. Dokonano 
analizy podstawowych metod optymalizacji wielokryterialnej pod kątem 
zastosowania ich w zarządzaniu bezpieczeństwem. Wpływ metody optymalizacji na 
wybór decyzji optymalnej spośród dopuszczalnych zilustrowano na przykładzie 
zapewnienia bezpieczeństwa aglomeracji położonej w dolinie przez którą 
przepływa rzeka. 

W artykule rozpatrzono dwa zagadnienia procesu decyzyjnego w zagadnieniach 
bezpieczeństwa dla przypadku dyskretnej oceny strat i kosztów zapewnienia 
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bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotu z niepewną o nich informacją: 
konstrukcję miary jakości decyzji oraz metody optymalizacji wielokryterialnej, 
które zdaniem autorów mogą być najbardziej przydatne w przedmiotowym 
zastosowaniu. Wyniki przykładu potwierdzają, że rozwiązanie optymalne zależy nie 
tylko od nadanych przez decydenta wag poszczególnym składowym funkcji 
kryterium – miary jakości decyzji – lecz także od zastosowanej metody wyznaczania 
rozwiązania problemu. Zastosowana metoda wyznaczania optymalnego rozwiązania 
problemu również, w znacznym stopniu, odzwierciedla preferencje decydenta 
odnośnie składowych miary jakości decyzji. 
 

***** 
 
dr Ewa Michalska  
dr Renata Dudzińska-Baryła 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną 

Relacja dominacji stochastycznej jest relacją częściowego porządku w zbiorze 
losowych wariantów decyzyjnych, podobnie jak zaproponowana przez Shadwicka 
i Keatinga w 2002 roku funkcja omega służąca ocenie i uporządkowaniu wariantów 
inwestycyjnych pod kątem ich efektywności. Celem artykułu jest zbadanie 
zgodności porządku względem dominacji stochastycznych i funkcji omega oraz 
przedstawienie zależności między tymi kryteriami. 
 

***** 
 
dr hab. Jerzy Michnik 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Twarde i miękkie modelowanie systemowe 

W trakcie rozwoju metod modelowania systemowego – w tym badań 
operacyjnych – pojawiło się wiele różnych kierunków opartych na odmiennych 
założeniach i prowadzących do znacząco różniących się technik rozwiązywania 
problemów. Główną przyczyną tego zjawiska była szeroka skala problemów z jakimi 
zetknęli się badacze. Można je podzielić na trzy kategorie, obejmujące 
modelowanie systemów: 
 rządzonych dobrze znanymi prawami i wykazujących regularności w swoim 

zachowaniu, 
 bardziej złożonych, o słabiej poznanym zachowaniu i mniejszej regularności, 
 nieostrych granicach, z niesprecyzowanymi jasno problemami, sprzecznymi 

interesami interesariuszy, itp. 
Do rozwiązania problemu należącego do pierwszej kategorii wystarczy zwykle 

dopasować znane metody i precyzyjne algorytmy. Znaczące umiejętności i wiedza 
są potrzebne aby znaleźć akceptowalne rozwiązanie problemu z drugiej kategorii. 

Największe wyzwania stawia trzeci typ problemów. To w ich kontekście mówi się 
o zastosowaniu miękkich metod. Zanim znajdzie się akceptowalne rozwiązanie 
problemu, trzeba wpierw go uporządkować i nadać mu strukturę. Zadanie utrudnia 
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fakt, że zazwyczaj w proces ten zaangażowanych jest wielu ludzi o różnych 
poglądach i dążeniach. 

Jako przykłady miękkich metod przedstawione zostaną w zarysie dwie popularne 
metody: SODA (Strategic Options Development and Analysis) i SSM (Soft Systems 
Methodology). Obie wykorzystują technikę map poznawczych jako sposób na 
uzyskanie wstępnego modelu badanego problemu. 

Przedyskutowana zostanie także kwestia paradygmatów leżących u podstaw 
twardych i miękkich metod oraz ich wzajemnej relacji. 
 

***** 
 
dr Dorota Miszczyńska 
Uniwersytet Łódzki 

Sytuacja Otwartych Funduszy Emerytalnych w kontekście ostatnich 
zmian ustawowych - analiza i ocena 

Propozycje zmian w systemie emerytalnym, w filarze II mogą być istotne nie 
tylko dla przyszłych emerytów ale również dla finansów państwa. Trzeba rozważać 
przynajmniej dwa scenariusze. W pierwszym możemy zakładać częściowe 
utrzymanie się części kapitałowej systemu emerytalnego, w drugim całkowitą jej 
eliminację i powrót do systemu repartycyjnego co oznacza całkowite przejęcie 
zobowiązań emerytalnych przez państwo. Artykuł jest próbą analizy i oceny 
obecnej sytuacji OFE. 
 

***** 
 
mgr Piotr Namieciński 
Uniwersytet Łódzki 

Analiza symulacyjna stabilności wyników metody Promethee 
w warunkach niepewności z wykorzystaniem R 

Najpopularniejsze metody wielokryterialnego wspomagania decyzji jak AHP 
i Promethee zdefiniowane zostały dla przypadków, gdy wszystkie parametry 
zadania są pewne i dokładnie określone. W rzeczywistości zapewnienie takich 
warunków jest niezmiernie trudne, a poszczególne parametry zwykle są obarczone 
niepewnością. Nie uwzględnienie tego faktu, może prowadzić do rozbieżności 
pomiędzy rankingami uzyskanymi dla przyjętych wartości parametrów, 
a rzeczywistymi ich wartościami. 

W artykule tym autor bada jaki wpływ na stabilność rankingów uzyskanych 
metodą Promethee w warunkach niepewności mają różne czynniki takie jak np.: 
struktura wartości atrybutów porównywanych obiektów, czy rodzaje zastosowanych 
uogólnionych kryteriów. Do badania tych zależności wykorzystane zostały 
symulacje Monte Carlo, gdzie w kolejnych iteracjach wprowadzane były losowe 
zakłócenia dla wybranych parametrów. Następnie badane były zależności pomiędzy 
rankingiem uzyskanymi dla niezakłóconych danych oraz rankingami uzyskanymi 
w kolejnych iteracjach. 
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Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystany został pakiet statystyczny R. Ta 
wszechstronna i popularna w świecie naukowym platforma obliczeniowa do tej pory 
nie była wykorzystywana do rozwiązywania zagadnień wielokryterialnej 
optymalizacji dyskretnej. Główną jej zaletą jest możliwość przygotowywania 
własnych pakietów funkcji i udostępniania ich poprzez platformę cran, dzięki 
oparciu całego projektu R-cran na zasadach wolnego oprogramowania. 
Przedstawione badania są dobrym pretekstem do zaprezentowania możliwości tej 
platformy oraz przygotowanego pakietu funkcji. 
 

***** 
 
dr hab. Marek Nowiński, prof. UE 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Nowoczesna analiza wizualna ekonomicznych szeregów czasowych 

Referat przedstawia metody zaawansowanej analizy wizualnej, która nie polega 
jedynie na badaniu podstawowych, statystycznych własności szeregów czasowych, 
ale przede wszystkim na próbie wykrycia pewnej złożonej, ukrytej w nich 
struktury. Uzyskanie takich informacji nie jest możliwe na podstawie 
podstawowych badań statystycznych danych szeregu czasowego, ani jego wykresu 
w postaci pierwotnej, który jest w rzeczywistości kompletnie nieczytelny. 
Współczesna analiza szeregu czasowego często przypomina przepuszczenie danych 
szeregu przez pewien pryzmat oraz przedstawienie wyników na odpowiednio 
skonstruowanym wykresie w celu wizualnej identyfikacji jego określonych 
własności. Istnieją również metody dwustopniowe, które dodatkowo zawierają 
analizę ilościową i możliwości szacowania specjalnych wskaźników uzyskanych 
wyłącznie na podstawie takich wykresów, które same niosą wiele przydatnych 
informacji i mogą stanowić wskazówki przy wyborze innych metod i narzędzi 
badawczych (porównaj np. metody Recurrence Quantification Analysis lub 
Artificial Insymmetrised Patterns). 

Metody te pozwalają na odróżnienie badanego szeregu czasowego od losowego 
szumu, wykrycie zakłóconych procesów deterministycznych, ocenę rodzaju 
zależności w nim występujących, określenie stopnia stacjonarności, determinizmu 
i rekurencji. Mogą także pomóc w doborze metod pozwalających wykryć w danych 
elementy nieliniowości (a nawet chaosu deterministycznego). Inną zaletą tego 
podejścia jest możliwość ujawnienia w danych cykli okresowych o różnych 
długościach (co pozwala na bardziej skuteczne stosowanie modeli ARIMA lub 
wyrównywania wykładniczego, gdzie okres składnika cyklicznego musi być znany 
i może być wykorzystywany w pewnych modelach teoretycznych np. średnich 
ruchomych lub autokorelacji). 

Takie własności nowoczesnej wersji metod wizualnej analizy szeregów 
czasowych musiały wzbudzić zainteresowanie badaczy skomplikowanych zjawisk 
i procesów ekonomicznych, którzy próbują wykorzystywać je do pogłębionej 
analizy nieliniowej, a także do efektywnego modelowania i prób prognozowania 
tych procesów. Jest to również powód przedstawienia urozmaiconego przeglądu 
tych metod w niniejszym referacie. 
 

***** 
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dr Piotr Peternek 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Konstrukcja kart kontrolnych indywidualnych pomiarów 
z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych 

Klasyczne metody statystycznego sterowania procesem wykorzystują założenie 
o rozkładzie normalnym badanej cechy. W sytuacji w której warunek ten nie jest 
spełniony wykorzystuje się albo odpowiednie transformacje albo korzysta się ze 
specyficznych, odpornych na rodzaj rozkładu metod. W pracy przedstawiona 
zostanie próba wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do konstrukcji kart 
kontrolnych. Przeprowadzone zostaną symulacje dla różnych rozkładów. 
 

***** 
 
dr inż. Ewa Pośpiech 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Zastosowanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu życia 
w Polsce 

W artykule podejmowane będzie zagadnienie oceny poziomu życia w Polsce 
w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem wybranych metod wielokryterialnego 
podejmowania decyzji, które umożliwiają ocenę i porównanie obiektów – 
wariantów decyzyjnych (województw) przez pryzmat wielu kryteriów. Jako kryteria 
zamierza się wykorzystać m.in. charakterystyki takie jak PKB na 1 mieszkańca, 
stopa bezrobocia oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, jak również 
przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, mieszkania na 1000 ludności itp. 
W rozważaniach planuje się rozpatrzyć różne podejścia do zagadnienia. 
 

***** 
 
dr Artur Prędki 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za 
pomocą metody DEA 

Celem pracy jest zbadanie stopnia efektywności kosztowej polskich bibliotek 
publicznych na podstawie danych z roku 2000 dotyczących 240 powiatowych, 
miejskich i gminnych jednostek. Ponadto, wskazane zostaną źródła nieefektywności 
poprzez porównanie ilości nakładów rzeczywistych z tzw. wielkością nakładów 
idealnych dla grupy badanych obiektów. Dobór nie w pełni aktualnych danych 
podyktowany jest ich dostępnością oraz możliwością porównania w przyszłości 
z rezultatami uzyskanymi w konkurencyjnym podejściu za pomocą stochastycznej 
analizy granicznej. 
 

***** 
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dr Agnieszka Przybylska-Mazur 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Znaczenie inflacji bazowej w podejmowaniu decyzji monetarnych 

Inflację bazową można definiować jako część inflacji rejestrowanej, która służy 
do oceny średnio- i długookresowego trendu wzrostu ogólnego poziomu cen. 
Zazwyczaj przyjmuje się, że inflacja bazowa jest związana z oczekiwaniami 
inflacyjnymi i presją popytową oraz jest ona niezależna od szoków podażowych. 
Inflacja bazowa może być narzędziem przydatnym w polityce pieniężnej. 
W związku z tym w referacie wskaźniki inflacji bazowej zostaną przedstawione 
w kontekście podejmowania decyzji monetarnych dotyczących wysokości stóp 
procentowych. 
 

***** 
 
prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz  
mgr Agata Sielska 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut 
Badawczy 

Wydajność pracy a dochody producentów rolnych 

W artykule podjęto problem kształtowania się dochodów producentów rolnych 
i wydajności pracy. Wydajność pracy stanowi, obok wzrostu cen produktów rolnych, 
źródło finansowania wynagrodzenia czynnika pracy, a w konsekwencji również 
źródło finansowania dochodów gospodarstw rolnych. 

Przedstawiono symulację dochodów i wydajności pracy polskich producentów 
rolnych, przeprowadzoną na podstawie modeli optymalizacyjnych, zarówno przy 
założeniu jednokryterialnej funkcji celu, jak i przy dodatkowych celach 
prowadzonej działalności. Przeprowadzono analizę zależności między dochodami 
a wydajnością pracy dla różnych zbiorów kryteriów decyzyjnych. 
 

***** 
 
mgr Aleksandra Sabo-Zielonka 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zleceń w magazynie 

Zgodnie z normą PN-N-01800: 1984P (Gospodarka magazynowa – terminologia 
podstawowa) kompletowanie to operacja w procesie magazynowym, polegająca na 
pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń składowania w celu utworzenia zbioru 
zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego 
odbiorcy. W skrócie kompletację można określić, jako proces, należący do 
podstawowych procesów magazynowych, polegający na przygotowaniu towarów 
zgodnie ze specyfiką ilościową i asortymentową danego zamówienia. 
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W artykule dokonano przeglądu literatury podejmującej problematykę tematu 
oraz omówiono modele decyzyjne dla procesu kompletacji zamówień. Analiza 
dotyczyła różnych układów stref kompletacji zamówień w magazynach 
kompletacyjnych. Modele uwzględniają takie czynniki jak położenie pola 
odkładczego, liczbę stref kompletacji w magazynie, układ alejek bocznych, a także 
liczbę bloków w strefie kompletacji. Omówiono podstawowe założenia, 
ograniczenia, wady i zalety każdego podejścia. 
 

***** 
 
dr Grzegorz Tarczyński 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Szacowanie średnich czasów kompletacji zamówień dla heurystyki  
s-shape za pomocą symulacji i wzorów matematycznych 

Planowanie i organizowanie pracy w magazynie wymaga przeanalizowania 
różnych wariantów i ich oceny pod względem czasu trwania kompletacji zamówień. 
Średni czas kompletacji może być oszacowany za pomocą symulacji. Wyniki 
uzyskane w ten sposób mogą być bardzo dokładne, same symulacje są jednak 
czasochłonne. W celu szybkiego, ale nie aż tak dokładnego oszacowania czasów 
kompletacji wykorzystać można też wzory matematyczne. 

W referacie autor wyprowadzi wzór na średni czas kompletacji zamówień 
w magazynie z wykorzystaniem popularnej heurystyki s-shape. Rozważaniom 
poddany zostanie magazyn prostokątny, tzw. jednoblokowy. Wyniki uzyskane za 
pomocą wzorów porównane będą z rezultatami symulacji. Do przeprowadzenia 
symulacji wykorzystany zostanie program Warehouse Real-Time Simulator. 
 

***** 
 
dr inż. Krzysztof S. Targiel 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wielokryterialne wspomaganie decyzji w harmonogramowaniu 
produkcji 

Harmonogramowanie produkcji należy do szerokiej klasy problemów planowania 
produkcji. Składa się ono z takich etapów jak planowanie programu produkcyjnego, 
planowanie produkcji harmonogramowanie ogólne, planowania materiałowego 
ostatnim oraz planowania terminów i pracy maszyn. Ostatni etap jest nazywany 
harmonogramowaniem szczegółowym. Zostało zaproponowanych wiele modeli 
opisujących powyższy problem. Ich klasyfikacja z punktu widzenia rodzaju 
rozwiązywanego problemu obejmuje trzy zasadnicze klasy są to zadanie typu flow-
shop, job-shop oraz open-shop. 

W pracy podejmiemy analizę zadań klasy flow-shop. W klasycznym ujęciu 
zadanie to jest zadaniem jednokryteriowym. Rozważanych jest wiele różnych 
funkcji celu. Znane są prace, które definiują ten problem jako zadanie 
wielokryteriowe. Przedstawiona praca dokona przeglądu literatury przedmiotu 
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w tym zakresie. Zostanie także przedstawiona implementacja wybranego modelu 
w systemie AIMMS. 
 

***** 
 
mgr Łukasz Tomczyk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Optymalizacja działań ratownictwa medycznego w zdarzeniu 
o charakterze masowym 

W niniejszym artykule autor rozpatrzył zagadnienie optymalizacji działań 
ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym. 
Przedstawiono charakterystykę jakości działania Wojewódzkiego Systemu 
Ratownictwa (WSR) w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Dokonano 
analizy zależności wartości składowych przyjętej miary jakości działania 
ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym od jego 
uwarunkowań i dyslokacji Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz środków 
transportu medycznego WSR. Sformułowano zadanie optymalizacji działań 
ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym oraz podano metodę jego 
rozwiązania. 
 

***** 
 
mgr Katarzyna Tyła 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Wybór sposobu finansowania projektu z wykorzystaniem 
modelowania wielokryterialnego 

Zarządzanie projektami jest bardzo szeroką dziedziną, która obejmuje 
harmonogramowanie, planowanie, realizację, kontrolę i nadzór, a także 
finansowanie projektów. Niniejszy artykuł poświęcony zostanie finansowania 
projektów, gdyż jest to podstawowy element, który w sposób istotny wpływa na 
realizację całego projektu. 

W związku z wciąż rosnącą liczbą różnorodnych źródeł finansowania projektów 
dobór właściwej, optymalnej formy finansowanie staje się skomplikowanym 
i bardzo istotnym problemem. 

Wśród wielu możliwości jednostka, która zamierza realizować projekt 
zobowiązana jest do przeprowadzenia analizy wszystkich możliwych źródeł 
finansowania danego projektu. Tego rodzaju analiza jest czasochłonna i zwykle 
wymaga zaangażowania zasobów ludzkich. W celu zminimalizowania ryzyka utraty 
płynności finansowej zasadne jest jednak wykonanie tego rodzaju badania. W pracy 
przedstawione zostaną możliwości wykorzystania metod wielokryterialnych 
w problemie wyboru najlepszego sposobu finansowania projektu. 
 

***** 
 



 

19 
 

mgr Jakub Witkowski 
dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

dr Wit Jakuczun 
WLOG Solutions 

Dobór optymalnej taryfy telekomunikacyjnej przy użyciu 
programowania w logice z ograniczeniami 

Referat opisuje algorytm optymalizacyjny rozwiązujący w efektywny sposób 
problem wyboru optymalnej taryfy w telefonii komórkowej. Ze względu na bardzo 
dużą liczbę możliwości łączenia usług telekomunikacyjnych w taryfy rozważany 
problem optymalizacyjny jest złożonym nieliniowym zagadnieniem programowania 
kombinatorycznego. W niniejszej pracy pokazujemy, że tego typu zadanie może 
zostać efektywnie rozwiązane przy pomocy programowania w logice 
z ograniczeniami (ang. constraint logic programming). Wykorzystanie takiego 
podejścia dodatkowo pozwala na stworzenie modelu, który może być łatwo 
modyfikowany. Zapewnia to możliwość jego łatwego wykorzystania w praktyce 
biznesowej, gdzie składowe taryf telekomunikacyjnych podlegają częstym 
zmianom. 
 

***** 
 
mgr Jacek Wrodarczyk 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem 
wielokryterialnego algorytmu ewolucyjnego 

Harmonogramowanie produkcji i konstrukcja planów produkcyjnych jest 
problemem od dawna rozpatrywanym przez badaczy na całym świecie. Coraz 
wyższe wymogi dotyczące minimalizacji kosztu produkcji przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań problemu 
harmonogramowania. Nie wystarczy już tylko stworzyć harmonogramu, który 
maksymalnie skróci czas wykonywania planu produkcyjnego lub pozwoli go wykonać 
jak najmniejszym nakładem środków, ale istotne są także takie kryteria jak 
wygenerowane przepływy gotówkowe, równoważenie obciążenia linii produkcyjnej 
czy stopień efektywności takiego harmonogramu. W pracy zaproponowano 
rozwiązanie wielokryterialnego problemu harmonogramowania produkcji, 
wykorzystujące algorytm ewolucyjny do wygenerowania zbioru rozwiązań 
niezdominowanych oraz interaktywną heurystykę wspomagającą decydenta 
w poszukiwaniu satysfakcjonującego rozwiązania. 
 

***** 
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mgr Piotr Zapert 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 

Zastosowanie algorytmu genetycznego przy wyznaczaniu 
optymalnego rozmieszczenia sił służb odpowiedzialnych za 

zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie 

Wprowadzenie 
Artykuł przedstawia autorską metodę rozwiązania problemu rozmieszczenia 

punktów obsługi żądań, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie. 
Opracowano wiele modeli optymalnego rozmieszczania, które można podzielić na 3 
kategorie: modele pokrycia, modele p-medianowe i modele p-wyśrodkowane. Ze 
względu na dużą złożoność obliczeniową problemu przy dużej liczbie 
rozmieszczanych obiektów, opracowano szereg algorytmów heurystycznych do jego 
rozwiązania. Zaproponowano również rozwiązania wykorzystujące algorytmy 
genetyczne. Metoda opracowana przez autora pozwala na definiowanie składowych 
wskaźnika oceny rozmieszczenia punktów obsługi żądań oraz wyznaczanie ich 
zarówno na podstawie minimalnych, średnich, jak też maksymalnych długości tras 
oraz czasów dojazdu pomiędzy miejscami zgłoszeń a punktami obsługi żądań. 
Możliwa jest zatem optymalizacja zgodna zarówno z założeniami modeli 
p-medianowych, jak też p-wyśrodkowanych. Do rozwiązania opisanego problemu 
autor wytworzył narzędzie programowe w technologii J2EE. 

Problem badawczy i metoda badawcza 
Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez 

zdefiniowanie i opisanie zadania optymalizacji wielokryterialnej rozmieszczenia 
elementów aktywnych rejonowego systemu bezpieczeństwa (RSB). Wskaźnik oceny 
rozwiązań dopuszczalnych (rozmieszczeń elementów aktywnych RSB) to 
wieloelementowy wektor, którego składowe mogą być wyznaczane przy użyciu 
dokładnych i rozmytych systemów ekspertowych, symulacji komputerowej czy też 
wnioskowania statystycznego, na podstawie właściwości rozmieszczeń elementów 
aktywnych. Dopuszczalne rozwiązania mogą być przeglądane całkowicie, bądź 
częściowo- przy użyciu algorytmu genetycznego. 

Wyniki 
Przeprowadzone badania pozwoliły na wypracowanie kompletnej metody 

umożliwiającej rozwiązanie zagadnienia optymalizacji rozmieszczenia elementów 
aktywnych RSB, opisanego przez autora we wcześniejszych publikacjach, 
z wykorzystaniem algorytmu genetycznego do przeglądu rozwiązań dopuszczalnych. 
Opracowane narzędzie programowe pozwala na dynamiczne definiowanie 
składowych wskaźnika, którymi mogą być np. niepewny czas dojazdu na miejsce 
zdarzenia, prawdopodobieństwo ugaszenia pożaru, prawdopodobieństwo przeżycia 
osób poszkodowanych, itd. 

Wnioski i podsumowanie 
Otrzymane wyniki wskazują na użyteczność algorytmów genetycznych przy 

optymalizacji rozmieszczenia sił i środków służb odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa w rejonie, przy dużej liczbie rozmieszczanych obiektów. 
 

***** 
 


