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Analiza strategii cenowych z wykorzystaniem miar podobieństwa dla szeregów czasowych 

 
Celem badania jest wykrycie wzorców i zmian wzorców w zachowaniu konkurencyjnym graczy 

w określonym horyzoncie czasowym, gdzie przez zachowania konkurencyjne rozumie się strategie 
cenowe cen hurtowych w relacji do strategii implikowanych przez model wyceny Import Parity Pricing 
i do zmian powiązanych czynników cenotwórczych. Zakłada się, iż gracze realizują strategie cen 
skupienia (focal pricing) zgodnie z modelem Bejger, 2015 . Weryfikacja empiryczna polega na ustaleniu 
czy ścieżki cen hurtowych oraz ścieżki cen czynników są do siebie „podobne” oraz ścieżki cen 
hurtowych zawierają określone wzorce reakcji na zaburzenia. Wzorce te powinny być podobne 
pomiędzy graczami. Na etapie weryfikacji empirycznej wykorzystano miary podobieństwa oraz 
odległości dla danych sekwencyjny takie jak DTW, LCSS oraz algorytmy oparte na wnioskowaniach 
gramatycznych zaprojektowane do wykrywania dwóch typów wzorców szeregów czasowych: wzorców 
częstych, tj. motywów, oraz rzadkich lub anormalnych wzorców. 
 

 
Michał Bernardelli 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 

Harmonogramowanie czasu pracy – specyfika sieci piekarni 
 

Tworzenie harmonogramów czasu pracy jest niezbędnym warunkiem poprawnego działania 
punktów sprzedażowych, a złożoność zadania rośnie m.in. wraz ze wzrostem liczby pracowników oraz 
wymagań związanych ze zróżnicowaniem kompetencji i stanowisk pracowników, elastyczności 
w godzinach pracy, a nawet urlopami czy preferencjami dotyczącymi wspólnej (bądź oddzielnej) pracy 
poszczególnych pracowników. 

Z punktu widzenia pracodawcy, automatyzacja i optymalizacja procesu harmonogramowania pracy 
ma kilka niepodważalnych zalet. Przede wszystkim oszczędza czas i wysiłek osób odpowiedzialnych za 
to zadanie. W przypadku setek punktów sprzedaży oznacza to wiele osobo-roboczo-godzin, które 
można przeznaczyć na inne zadania. Po drugie, optymalizacja pozwala nie tylko na oszczędność 
kosztów pracy, ale również na równomierne obciążenie pracą. Pod tym względem, automatyczne 
rozwiązanie jest obiektywne, szybsze, a co najważniejsze precyzyjniejsze. Po trzecie, wszelkie formy 
automatyzacji umożliwiają w stosunkowo łatwe tworzenie różnego rodzaju raportów i zestawień. 
Dzięki nim nie tylko możemy szacować i porównywać efektywność poszczególnych pracowników, ale 
też dokonywać takich analiz na poziomie punktów sprzedaży. Dostajemy zatem rozwiązanie 
informatyczne do analizy danych i monitoringu pracowników. Po czwarte, dysponując danymi 
historycznymi możemy dokonywać zaawansowanych analiz i symulacji, np. dotyczących zmian systemu 
wynagradzania oraz rozkładu zatrudnienia w punktach sprzedaży w różnych porach dnia. 

Harmonogramowanie czasu pracy dla sieci piekarni jest modelowym przykładem zagadnienia 
optymalizacyjnego, które może zostać podzielone na mniejsze podzadania. Jednocześnie specyfika 
sprzedaży pieczywa oraz komplementarnych produktów gastronomicznych powoduje, że trudno jest 
zaadoptować generyczne rozwiązania zadania planowania pracy. Za budową dedykowanego 
rozwiązania przemawiają np. duże różnice w zapotrzebowaniu na pracowników w różnych dniach 
miesiąca, tygodnia oraz porach dnia, ograniczenia związane z uprawnieniami do wypieku pieczywa, czy 
zmieniające się często przypisania pracowników do poszczególnych piekarni, a nawet częsta praca 
w kilku różnych punktach sprzedażowych w ciągu jednego miesiąca czy dnia. Problematyczny 
z perspektywy teorii optymalizacji jest również brak rozwiązania związany z niedostateczną liczbą 
dostępnych pracowników w stosunku do określonego zapotrzebowania. 

Celem wystąpienia jest prezentacja kompleksowego podejścia do zagadnienia obsługi wielu 
punktów sprzedażowych z punktu widzenia obsady pracowników. Podejście obejmuje m.in. 
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dostosowanie parametrów wejściowych oraz transformację rozwiązania zagadnienia programowania 
liniowego w celu zapewnienia spełnienia wymogów prawa pracy, a zarazem znalezienia 
akceptowalnego rozwiązania minimalizującego niedobory pracowników w perspektywie miesiąca 
pracy całej firmy. Integralną częścią badania jest nie tylko sformułowanie matematyczne podproblemu 
odpowiedzialnego za optymalizację, ale przede wszystkim implementacja metody i przedstawienie 
gotowego prototypu generującego grafiki w formie arkuszy kalkulacyjnych. 

Proponowane podejście ma możliwość łatwego uogólnienia i może mieć zastosowanie we 
wszystkich firmach, których struktura umożliwia łączenie podstawowych jednostek (placówki, punkty 
sprzedaży) w niezależne grupy (np. regiony sprzedaży). Jednocześnie zagadnienie to idealnie wpisuje 
się w tematykę modelowania optymalizacyjnego oraz podejmowania decyzji w warunkach 
niepewności. 
 

 
Milena Bieniek 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 

Niepewność popytu w łańcuchu dostaw w tym w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej 
 

Centralną postacią w teorii mikroekonomii jest konsument, który wybiera ze zbioru 
prawdopodobnych rozwiązań. Analiza ekonomiczna zaczyna się od modelu zachowań konsumenta co 
jest punktem początkowym teorii popytu. Niepewność popytu jest stałym elementem w modelowaniu 
łańcuchów dostaw. 

Zaprezentowane zostaną rozważania na temat wpływu niepewności popytu na łańcuch dostaw na 
przykładzie optymalizacji kontraktów między producentem a detalistą ze zwrotami oraz na podstawie 
łańcucha dostaw żywności ekologicznej. W pierwszym przypadku przedstawione zostaną rozwiązania 
analityczne dla problemów z popytem addytywnym i multiplikatywnym. W drugim przypadku 
w oparciu o badanie empiryczne zaprezentowane zostaną przyczyny niskiego popytu na produkty 
z kategorii eko. 
 

 
Krzysztof Dmytrów 
Uniwersytet Szczeciński 
 

Wybór lokalizacji i kompletacja towarów w magazynie o nietypowym układzie 
 

Rozpatrując gospodarowanie magazynem najczęściej zakładamy magazyn o tradycyjnym, 
prostokątnym układzie z dwiema lub więcej alejkami bocznymi. W praktyce, układ magazynu często od 
niego odbiega. W prezentowanym przykładzie mamy do czynienia z magazynem prostokątnym, 
jednoblokowym z dwiema alejkami bocznymi. Pierwsza alejka boczna jest rozmieszczona tradycyjnie, 
natomiast druga przecina regały na mniej więcej ¾ ich długości. Powoduje to, że jedynymi praktycznie 
dostępnymi heurystykami wyznaczania drogi pokonywanej przez magazyniera jest heurystyka return 
albo połączenie heurystyki return oraz s-shape. Celem badania jest opracowanie heurystyki 
wyznaczania trasy pokonywanej przez magazyniera będącej połączeniem heurystyk return oraz  
s-shape, porównanie jej z heurystyką return oraz analityczne wyznaczenie czasu kompletacji dla obu 
heurystyk. Założono, że w magazynie stosowane jest przechowywanie współdzielone (każdy towar 
może być przechowywany w wielu lokalizacjach, oraz w każdej lokalizacji może być przechowywanych 
wiele towarów). Do wyboru lokalizacji zastosowano bezwzorcową metodę COPRAS. Dodatkowo 
dokonano porównania czasu kompletacji przy założeniu przechowywania współdzielonego 
z przechowywaniem dedykowanym (każdy towar jest przechowywany tylko w jednej lokalizacji), aby 
odpowiedzieć na pytanie, czy w magazynie o takim układzie stosowanie przechowywania 
współdzielonego jest bardziej korzystne od przechowywania dedykowanego. 
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Helena Gaspars-Wieloch, Katarzyna Wyrębska 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

Goal programming - the impact of the normalization technique on the final ranking 
 

The goal programming (GP) is a well-known method applied to the continuous and discrete version 
of multi-criteria optimization. It assumes that the best solution minimizes the weighted sum 
of deviations between particular criteria performances and their desirable levels. This presentation 
focuses on rankings, which means that it is related to the discrete multi-criteria problem.  

Within the GP approach, if criteria are not comparable, the normalization may be used. However, 
the normalization is based on different formulas depending on the nature of the criteria (which can be 
maximized, minimized or neutral). Here the case of neutral criteria, with precise and interval desired 
levels, is mainly investigated. Two possible normalization techniques are applied, compared 
and assessed.  The first one temporarily treats neutral criteria as maximants (or minsimants), while 
the second one treats them as neutral ones during the whole normalization process. Both approaches 
seems to be mathematically correct, but it turns out that each way leads to different rankings. Each 
way has its advantages and limitations. The problem is illustrated with an example concerning estates 
in Poznań. 
 

 
Barbara Glensk 
RWTH Aachen University 
Reinhard Madlener 
RWTH Aachen University 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
 

Investment of commercial fleet operators  
in direct current fast charging e-vehicle infrastructure: a real options evaluation 

 
With the increasing use of electric vehicles (EVs), the economic rationale of public fast chargers 

becomes more important. Successful integration of the growing penetration of EVs is strongly related 
to the development of the adequate fast charging infrastructure, as well as DC technology and the 
behavior and preferences of EV investors and users. As discussed in various international case studies, 
the drivers for the development of fast charging infrastructure are related to: (1) the support of users 
in long-distance travel and the reduction of the so-called risk of charging queues; (2) the importance 
of fast charging for commercial fleets with higher demand for charging power; (3) the importance of 
fast charging for private EV users without their own charging capabilities (at home); or (4) the need to 
increase EV public transportation capabilities, as well as smaller vehicles in cities. Higher costs and the 
impact on electric networks are important barriers that have been recognized.  

EV fleets represent a particularly promising segment of the potential market for charging services, 
which can help fleet operators reduce costs by acquiring and managing energy in an efficient manner. 
In the United States, the market for fleet charging services could reach $15 billion per year by 2030 
(Bland et al., 2020). Typically, commercial fleet vehicles include delivery vans, delivery trucks, school 
buses, transit buses, bucket trucks, service vans, tractors and refuse trucks, etc., which belong to 
medium- to heavy-duty electric vehicles (Walkowicz et al., 2020). In order to increase the profitability 
of commercial fleets, there is a great need for high-powered fast charging stations to reduce charging 
times and enable more vehicles to be charged in parallel.  

Investment decisions in new fast-charging infrastructure for fleet EVs are mostly characterized by 
irreversibility, uncertainty about future returns (especially with regard to charging tariff development, 
electricity prices, and policy support), and time flexibility. To support such investment decisions, the 
real options approach (ROA) (Dixit and Pindyck, 1994; Schwartz and Trigeorgis, 2001) appears to be an 
appropriate method for dealing with uncertainty. This valuation technique is based on option valuation 
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methods used in finance and was developed by Black, Scholes and Merton (Black and Scholes, 1973; 
Merton, 1973), who based their valuation on partial differential equations. In recent decades, real 
options models have been widely used to analyze, in particular, investment decisions under dynamic 
market conditions. It can be said that ROAs have extended classical net present value calculations and 
incorporated greater flexibility in the decision-making process. 

In this study we aim to analyze the investment decision in solid-state-transformers-based DC fast 
charging infrastructure (SST) for commercial fleets. Based on several assumptions, we propose a real 
options model, based on the option to invest, to support the investment decision-making process for 
SST-based DC fast charging stations. We consider different charging tariffs (user perspective) and 
different electricity prices for a DC fast charging station operator as stochastic variables to estimate 
the profitability of an SST-based DC fast charging station and find the best investment timing. 
 

 
Szymon Głowania 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 

Predykcja rezultatów spotkań siatkarskich polskiej 
Plus Ligi z zastosowaniem uczenia maszynowego 

 
Zastosowanie uczenia maszynowego staje się coraz bardziej popularne we wszystkich dziedzinach 

życia zarówno zawodowych, jak i prywatnych. W literaturze można znaleźć szereg opracować 
poruszających tematykę predykcji wyników sportowych, z czego znacząca większość dotyczy 
rozgrywek piłkarskich, jednak siatkówka pozostawia znaczne pole do dalszych badań. W przypadku 
polskiej ligi siatkowej przestrzeń badawcza pozostawia znaczne pole do badań i budowy 
kompleksowych rozwiązań KDD (ang. Knowledge Discovery in Databases). Głównym celem artykułu 
jest poprawa predykcji wyników meczów siatkarskich. Aby osiągnąć cel, konieczne jest przygotowanie 
zbioru uczącego oraz opracowanie modelu uczącego. Zastosowanie opracowanego modelu opartego 
na uczeniu maszynowym w predykcji wyników meczów ligi polskiej pozwala na poprawę przewidywań. 
Zaproponowane podejście przetestowano na rzeczywistych danych, wynikach spotkań piłkarskich 
polskiej Plus Ligi. Eksperymentom poddane zostały metody wybrane na podstawie przeglądu 
literaturowego. Osiągnięte wyniki w zakresie miar oceny jakości klasyfikacji oraz rzeczywistych 
symulacji potwierdzają realizację postawionego celu. 
 

 
Anna Gorczyca-Goraj 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 

Potrzeba wsparcia decyzji operatorskich w dobie transformacji energetycznej 
 

Europejski system elektroenergetyczny i powiązane z nim rynki energii przeobrażają się w szybkim 
tempie. Jest to wynikiem trwającej dekarbonizacji systemu elektroenergetycznego dla spełnienia 
celów klimatycznych i ułatwienia prowadzenia transgranicznych rynków energii.  

W konsekwencji eksploatacja systemu elektroenergetycznego staje się coraz bardziej złożona, co 
skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodne narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji 
w czasie rzeczywistym przez operatorów, przy zapewnieniu bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej 
pracy systemu elektroenergetycznego. Dyspozytorzy mierzą się z mnogością kanałów informacji, 
szybkością zmian w generacji i zapotrzebowaniu, presją czasu i koniecznością podejmowania 
bezbłędnych decyzji. W zakresie projektów R&D poszukuje się innowacyjnych technik i narzędzi 
mających wspierać dyspozytorów w podejmowaniu decyzji. W prezentacji zostaną omówione 
wyzwania dla operatorów systemów elektroenergetycznych w dobie transformacji energetycznej, przy 
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rosnącej ilości agregowanych i przetwarzanych danych w procesie digitalizacji systemu 
elektroenergetycznego. 
 

 
Dorota Górecka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Realizacja polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce – analiza wielokryterialna 
 

Polityka spójności to strategia Unii Europejskiej (UE) mająca na celu wspieranie harmonijnego 
rozwoju jej państw członkowskich i regionów. Przyczyniła się ona do realizacji tysięcy projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności.  Jej zadaniem jest wyrównanie 
warunków gospodarczych i społecznych we wszystkich regionach UE poprzez wzmacnianie wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, 
wspieranie zrównoważonego rozwoju i podnoszenie jakości życia obywateli.  Aby osiągnąć te cele, 
na realizację polityki spójności – zarówno w latach 2014-2020, jak i 2021-2027 – przeznaczono 
około jedną trzecią całego budżetu UE. Większość finansowania w ramach polityki spójności 
koncentruje się na słabiej rozwiniętych krajach i regionach europejskich, takich jak Polska, aby 
pomóc im nadrobić zaległości i zmniejszyć dysproporcje w poziomie rozwoju, które nadal istnieją 
w UE [Komisja Europejska]. 

Spójność gospodarcza i społeczna, która ma być chroniona przez politykę spójności – zgodnie 
z definicją zawartą w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r. – ma na celu „zmniejszenie 
dysproporcji między regionami i przeciwdziałanie zacofaniu regionów znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji”. Traktat lizboński podpisany w 2007 r. nadaje spójności dodatkowe 
znaczenie, odwołując się do „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”.  

Biorąc pod uwagę, że Polska jest największym beneficjentem polityki spójności, celem badania 
jest ocena i porównanie kondycji społeczno-gospodarczej siedemnastu polskich regionów na 
poziomie NUTS 2 w latach 2014-2020 w celu weryfikacji wpływu środków unijnych na ich rozwój. 
W badaniu wykorzystano metodę TOPSIS [Hwang, Yoon, 1981; Lai, Liu, Hwang, 1994] oraz 
zmodyfikowaną metodę BIPOLAR [Górecka, 2009; Górecka, Muszyńska, 2011]. Analiza opiera się 
na wskaźnikach Strategii „Europa 2020”, ponieważ głównym celem tego programu na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [Europa 
2020…, 2010] było zapewnienie krajom UE najlepszych możliwych warunków dla zrównoważonego 
rozwoju i długoterminowego wzrostu gospodarczego , a także zbudowanie gospodarki opartej na 
wiedzy i promowanie technologii przyjaznych dla środowiska [Gasz, 2014; Główny Urząd 
Statystyczny, 2018]. Uzyskane za pomocą metod wielokryterialnych rankingi pokazują postępy 
poczynione przez polskie regiony w obszarze rozwoju społecznego, gospodarczego 
i środowiskowego w ostatnim okresie programowania UE. 
 

 
Michał Jakubczyk 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 

Stan zdrowia gorszy od zgonu? Badanie wpływu sposobu sformułowania pytania 
 

Poznanie społecznych preferencji wobec stanów zdrowia jest istotnym elementem wspierania 
decyzji refundacyjnych. Szczególną trudność sprawia ocena preferencji wobec stanów ocenianych 
przez respondentów jako gorsze od zgonu. Jak pokazały badania, metoda handlowania czasem (TTO, 
ang. time trade-off) dla takich stanów cechuje się niską wrażliwością, zaś rozkład wartości użyteczności 
sugeruje występowanie luki dla wartości użyteczności między -0,5 a 0. Zrozumienie, jakimi 
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mechanizmami kierują się respondenci przy porównywaniu stanu zdrowia do zgonu może pomóc 
usprawnić metody szacowania użyteczności. Celem niniejszego badania (w toku, zbieranie danych 
planowane na pierwszą połowę sierpnia) jest sprawdzenie, jak sposób sformułowania pytania – 
równoważny z perspektywy teoretycznej porównaniu stanu zdrowia do zgonu – wpływa na uzyskiwane 
odpowiedzi. Ankietą objętych zostanie ok. 350 respondentów, którzy ocenią osiem stanów zdrowia 
(dwa bloki po osiem stanów) przy wykorzystaniu trzech (spośród ogółem sześciu) sformułowań (np. 10 
lat w danym stanie w porównaniu do natychmiastowego zgonu lub 10 lat w danym stanie 
w porównaniu do 9 lat w danym stanie). Sformułowania zostaną porównane ze względu na częstość 
wskazywania danego stanu jako gorszy od zgonu (z uwzględnieniem wpływu samego stanu oraz 
heterogeniczności respondentów). 
 

 
Małgorzata Just 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Krzysztof Echaust 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

Przenoszenie zmian cen na rynkach towarów rolnych 
podczas pandemii COVID-19 i wojny rosyjsko-ukraińskiej 

 
Światowy eksport zbóż i roślin oleistych koncentruje się w kilku krajach o żyznych ziemiach 

i rozwiniętej produktywności rolnictwa, podczas gdy import jest rozproszony w większości krajów na 
całym świecie. Do największych światowych eksporterów zbóż i roślin oleistych należą Rosja i Ukraina. 
Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, doprowadziła do gwałtownego 
wzrostu i wahań cen surowców rolnych oraz zagroziła bezpieczeństwu żywnościowemu na świecie. 
W marcu 2022  roku indeks ziarna zbóż i nasion roślin oleistych publikowany przez Międzynarodową 
Radę Zbożową (IGC GOI) osiągnął rekordowy poziom 359 punktów. Co więcej, to krytyczne wydarzenie 
miało miejsce po roku charakteryzującym się niekorzystnymi warunkami pogodowymi i dwa lata po 
wybuchu pandemii COVID-19. Rynki towarów rolnych są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ towary te 
są na ogół bliskimi substytutami, mają podobne koszty nakładów produkcji, konkurują o ograniczone 
zasoby naturalne i dzielą się wspólnymi informacjami rynkowymi. Stąd ważną kwestią jest rozpoznanie, 
który towar jest głównym transmiterem szoków, a który odbiorcą oraz jak zmienia się ta zależność. 

Celem pracy była ocena powiązań pomiędzy światowymi rynkami towarów rolnych, w szczególności 
identyfikacja głównych źródeł zmian cen żywności wśród rozpatrywanych rynków towarów rolnych. 
Badaniu poddano pięć towarów rolnych, tj. pszenicę, kukurydzę, soję, ryż i jęczmień będących 
składnikami IGC GOI w latach 2000–2022. Szczególnie skupiono się na okresie od drugiej połowy 2020 
do końca marca 2022 roku, w którym ceny ziarna zbóż i nasion roślin oleistych poszybowały w górę 
i osiągnęły swoje maksima. Do oceny powiązań pomiędzy rynkami zastosowano indeks przenoszenia 
zmian cen Diebolda-Yilmaza (spillover index) bazujący na dekompozycji wariancji błędu prognozy. 
Ponadto w celu zbadania szybkości rozprzestrzeniania się informacji pomiędzy rynkami obliczono 
indeks przenoszenia zmian cen w dziedzinie częstotliwości wprowadzony przez Baruníka i Křehlíka 

Okres od odbicia rynków, po zagrożeniu COVID-19 do wojny rosyjsko-ukraińskiej, niesie ze sobą 
wiele niepewności dla globalnego rynku żywności. Indeks przenoszenia zmian cen osiągnął wartość 
maksymalną w marcu 2022 roku podczas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a najsilniejszymi 
transmiterami zmian cen były pszenica, kukurydza i jęczmień. Rynki zbóż produkowanych w basenie 
Morza Czarnego wydają się być w tym okresie ściśle zintegrowane. Dodatkowo, szybkie przenoszenie 
szoków może spowodować wiele trudności dla decydentów w podejmowaniu skutecznych działań 
w celu przeciwdziałania wzrostowi globalnej niepewności. 
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Przemysław Juszczuk, Lech Kruś 
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk 
 

Trading system for deriving the portfolio on the forex market 
 

The forex market is a volatile market with a large number of instruments available for decision-
makers. Moreover, trading systems, decision support systems, and high-frequency trading offer many 
possibilities for opening various positions on the market. Nevertheless, forex and other volatile 
markets are still considered extremely difficult to introduce methods for creating and managing 
the  portfolio of currency pairs. Thus we observe the visible gap related to the lack of tools that follow 
the behavior of classical financial models like the Markowitz model and present the opportunity 
to build a portfolio of currency pairs. 

In this article, we propose an idea of the trading system, which for a given time horizon, allows 
to build the portfolio for the decision-maker. The idea is based on the multicriteria approach, in which 
a single variant is a pair (currency pair - market indicator). Every possible combination of available 
currency pairs and market indicators creates a set of all possible variants, which are evaluated using 
criteria like the overall profit, number of profitable signals, or the risk related to the investment. Only 
the non-dominated variants are considered further as the potential part of the portfolio. 

We test our proposed idea on the real-world forex data covering time span of over 10 years. We 
used five different market indicators and ten different currency pairs, which give us fifty different 
variants analyzed in the whole time horizon. Preliminary results confirms, that this idea of trading 
system generating portfolios on the forex market can be profitable. 
 

 
Dariusz Kacprzak 
Politechnika Białostocka 
 

Rozmyta metoda TOPSIS dla grupowego 
wspomagania decyzji z wagami obiektywnymi 

 
Integralnym elementem codziennego życia człowieka jest podejmowanie decyzji. W wielu 

przypadkach wybór „trafnej” decyzji może być zadaniem bardzo trudnym ze względu na mnogości 
argumentów, niepewność i nieprecyzyjność informacji czy też sprzeczności kryteriów. W takich 
sytuacjach możemy wykorzystać metody wielokryterialne (MCDM, Multi-Criteria Decision Making), 
dysponujące gotowymi algorytmami pozwalającymi wybrać optymalną decyzję w ramach przyjętych 
kryteriów. Jednak rosnąca złożoność problemów decyzyjnych powoduje, że rozważenie i ocena 
wszystkich istotnych elementów analizowanego zagadnienia przez pojedynczego decydenta może 
okazać się niemożliwa. Z tego względu coraz częściej rzeczywiste problemy decyzyjne są analizowane 
przez grupę decydentów dając metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji. 

Celem pracy jest przedstawienie rozmytej metody TOPSIS dla grupowego wspomagania decyzji 
z wagami obiektywnymi opartej na skierowanych liczbach rozmytych. W proponowanej metodzie 
zarówno wyznaczenie wag obiektywnych jak i ranking wariantów decyzyjnych nie wymaga agregacji 
indywidualnych macierzy decyzyjnych. Bazując na przykładzie numerycznym, uzyskane wyniki zostaną 
porównane z metodami wykorzystującymi agregację indywidualnych macierzy decyzyjnych. 
Dodatkowo przeprowadzana będzie analiza wrażliwości otrzymanych wag obiektywnych. 
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Daniel Kaszyński, Bogumił Kamiński 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 

Metody sprawiedliwej oceny zdolności kredytowej 
 

Wraz z rozwojem instytucji finansowych oraz postępującą finansyzacją gospodarek, modele oceny 
zdolności kredytowej są coraz częściej wykorzystywane. W przeciągu najbliższych kilku lat wartość 
aktywnego zadłużenia tylko dla samych gospodarstw domowych w Polsce przekroczy kwotę 1 biliona 
PLN; kwota ta jeszcze 10 lat temu o połowę niższa. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie produktów 
kredytowych, prowadzi do popularyzacji modeli oceny zdolności kredytowych zarówno w procesie 
podjęcia decyzji kredytowej, jak również na potrzeby monitoringu kredytowej. Zwiększona skala 
wykorzystywania modeli oceny zdolności kredytowej skutkuje nasileniem negatywnych implikacji 
związanych z zagadnieniami jakie towarzyszą tym modelom – zarówno kwestii technicznych (tj. jakość 
działania), jak i społecznych (sprawiedliwość działania modeli). Obok technicznych podejść do 
ewaluacji działania modeli oceny zdolności kredytowej (moc dyskryminacyjna, jakość kalibracji oraz 
stabilność tych modeli) w referacie autorzy uwzględni społeczne aspekty ewaluacji działania modeli 
oceny zdolności kredytowej. 
 

 
Aleksandra Łuczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Sławomir Kalinowski 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 
 

Wielokryterialne metody oceny poziomu subiektywnego ubóstwa – analiza porównawcza 
 

Ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, którego definiowanie i pomiar budzi wiele 
kontrowersji i dyskusji. Często jego pomiar ogranicza się do obiektywnych wskaźników 
jednowymiarowych (np. dochody, czy wydatki). Jednak w ocenie ubóstwa ważny jest też jego wymiar 
subiektywny, który ukazuje odczucia ubogich. W badaniach koncentrujemy się na ocenie poziomu 
subiektywnego ubóstwa gospodarstw domowych. Do oceny stopnia ubóstwa wykorzystujemy trzy 
kryteria dotyczące subiektywnych odczuć respondentów z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Kryteria są opisywane przez cechy związane z samooceną poziomu życia gospodarstwa domowego, 
warunków materialnych, sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz zagrożenia ubóstwem. Głównym 
celem badań jest przedstawienie podejść do wielokryterialnej oceny ubóstwa subiektywnego 
gospodarstw domowych. Celem dodatkowym jest porównanie uzyskanych wyników oraz wskazanie 
wad i zalet proponowanych metod. Porównujemy cztery podejścia wykorzystujące klasyczne i rozmyte 
metody TOPSIS i Hellwiga z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości dla podejść klasycznych, a dla 
podejść rozmytych – metody wierzchołkowej. Badania oparto o wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych metodą CAWI wśród gospodarstw domowych w Polsce w 2021 roku. Proponowane 
podejścia pozwalają na określenie stopni ubóstwa, co pozwala stwierdzić, że badania wykraczają poza 
konwencjonalne metody badania ubóstwa. Należy też podkreślić, że pomiar ilościowy na poziomie 
gospodarstw domowych jest istotnym narzędziem oceny polityki niwelującej ubóstwo. 
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Anna Łyczkowska-Hanćkowiak 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Aleksandra Wójcicka-Wójtowicz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

Analiza portfela akcji branż związanych z handlem notowanych na GPW  
z wykorzystaniem zorientowanych liczb rozmytych 

 
W zarządzaniu portfelem finansowym wygodne jest stosowanie zorientowanych liczb rozmytych 

(OFN), obejmują one bowiem niepewność i nieprecyzję informacji obecne na rynku finansowym. 
Tworzony portfel zawiera papiery wartościowe identyfikowane wartością bieżącą szacowaną przy 
użyciu zorientowanej trapezowej liczby rozmytej (TrOFN) w momencie wydania rekomendacji. 
Rekomendacje (kupuj, sprzedawaj, akumuluj, redukuj) dla poszczególnych akcji wchodzących w skład 
portfela otrzymujemy analizując zorientowany rozmyty czynnik dyskontujący. Podobnie brokerzy z biur 
maklerskich wydają analogiczne rekomendacje w oparciu o swoją wiedzę, doświadczenie i analizę 
ilościową. Jednak zarówno wiedzę, jak i doświadczenie można zakwalifikować jako informacje 
nieprecyzyjne, niedokładne i niepewne. Pozwala to na wykorzystanie trapezowych zorientowanych 
liczb rozmytych w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji portfelowych.  

Głównym celem pracy jest porównanie przydatności rekomendacji wydanych przez brokerów 
giełdowych oraz rekomendacji otrzymanych w oparciu o analizę portfela wykorzystującą rozmyty 
zorientowany czynnik dyskontujący. W naszej procedurze do szacowania ryzyka nieprecyzji 
otrzymanych portfeli inwestycyjnych wykorzystujemy miary energii i entropii. Wszystkie rozważania 
teoretyczne ilustruje empiryczne studium przypadku. 

Zaprezentowany przykład pokazuje, że dla spółek z sektora związanego z handlem (hurtowym, 
internetowym, usługami), rekomendacje brokerów w wielu przypadkach były mniej trafne niż 
rekomendacje uzyskane przy zastosowaniu analizy portfela wykorzystującej rozmyty zorientowany 
czynnik dyskontujący. Dodatkowo, rekomendacje wypracowane w wyniku analizy portfela rozmytego 
obniżają ryzyko nieprecyzji. Wyniki pokazują, że analiza portfela była dokładniejsza niż rekomendacje 
brokerów. 
 

 
Elżbieta Majewska 
Uniwersytet w Białymstoku 
 

Analiza zmian poziomu integracji europejskich rynków giełdowych 
z wykorzystaniem minimalnych drzew rozpinających 

 
Minimalne drzewa rozpinające są metodą analizy powiązań między obiektami bazującą na teorii 

grafów. W zastosowaniu do rynków finansowych pozwalają w przejrzysty sposób przedstawić strukturę 
zależności korelacyjnych między nimi. Analiza struktury minimalnego drzewa rozpinającego pozwala 
m.in. wskazać grupy rynków najsilniej oraz najsłabiej ze sobą powiązanych. Jest to zagadnienie istotne 
z punktu widzenia inwestorów, ponieważ siła zależności między rynkami może mieć wpływ na poziom 
korzyści osiąganych z dywersyfikacji międzynarodowych portfeli inwestycyjnych. Dodatkowo długość 
minimalnego drzewa rozpinającego wskazuje na poziom integracji badanej grupy rynków. 

W pracy przedstawimy wyniki zastosowania metody minimalnych drzew rozpinających do analizy 
współzależności między 35 europejskimi rynkami giełdowymi w okresie od września 2004 roku do 
sierpnia 2022 roku. Drzewa konstruowane będą w oparciu o korelacje między logarytmicznymi stopami 
zwrotu głównych indeksów giełdowych tych rynków. Prześledzimy zmiany poziomu integracji 
i struktury powiązań między rynkami w okresie badawczym ze szczególnym uwzględnieniem istotnych 
spadków na rynkach. 
 
  



10 
 

Zbigniew Michna 
Politechnika Wrocławska 
 

Efekt Forrestera – wpływ prognozowania czasu dostawy 
 

Przedstawiamy ilościowo efekt Forrestera (batoga, bicza) tzn. wzrost wariancji wielkości zamówień 
idąc w górę łańcucha dostaw. Zakładamy, że czasy dostaw są losowe, tworzą stacjonarny ciąg 
i prognozowane są różnymi metodami. Wielkość popytu jest modelowana procesem autoregresyjnym 
pierwszego rzędu i prognozowana za pomocą średniej ruchomej lub metodą minimalnego średniego 
błędu kwadratowego. Ponadto zakładamy, że uczestnicy łańcucha dostaw korzystają z polityki 
zamawiania zamów do poziomu (order-up-to level, out policy). Pokazujemy zależność ilorazu wariancji 
wielkości zamówienia i  popytu (miary efektu Forrestera) od parametrów metody prognozowania czasu 
dostaw i popytu i podstawowych charakterystyk rozkładu czasów dostaw i popytów takich jak średnia, 
wariancja i autokorelacja. 
 

 
Jerzy Michnik 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 

Wielokryterialne podejście do systemowej oceny ryzyka  
starzenia się wałów przeciwpowodziowych 

 
Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury fizycznej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ich 

funkcjonowania, a w konsekwencji dobrobytu społeczeństwa. Wiek wpływa na wydajność 
infrastruktury cywilnej i jej odporność na zagrożenia środowiskowe i naturalne, a jednocześnie 
inwestycje w tym sektorze są nadal niewystarczające.  

Rosną zaległości w utrzymaniu niemieckiej infrastruktury dróg wodnych. Obecnie największym 
problemem jest system wałów, ponieważ wiele z nich jest w złym stanie, a awaria może doprowadzić 
do zalania. Potrzebne są nowe podejścia do zarządzania konserwacją i ustalania priorytetów, które 
pozwalają na rozważenie powiązanych ze sobą zagrożeń oraz możliwych kaskadowych awarii 
zaniedbanych struktur. 

W tej pracy zaproponowano podejście oparte na wielokryterialnej analizie decyzyjnej do oceny 
ryzyka zaniedbania starzejących się wałów przeciwpowodziowych. Model decyzyjny obejmuje trzy 
etapy: 1) ocena podatności, w której związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami podatności, 
które sprzyjają uszkodzeniu wałów, są rozpatrywane za pomocą metody WINGS; 2) ocena krytyczności 
na poziomie cieków wodnych, w której potencjalna ilość wody wypływającej w wyniku naruszenia 
wałów jest uwzględniona i oceniona metodą SMARTS; 3) ocena krytyczności na poziomie sieci, w której 
metodą SAW ocenia się potencjalne szkody związane z naruszeniem wałów przeciwpowodziowych na 
chronionym obszarze śródlądowym. Wyniki analiz podatności i krytyczności są ostatecznie agregowane 
w celu uzyskania miary ryzyka i ustalenia rankingu wałów w oparciu o ryzyko. Dodatkowo użyto 
pomocniczych narzędzi takich jak: diagram klas UML do identyfikacji komponentów systemu i ich 
integracji, arytmetyka przedziałowa do niepewności modelu w ocenach eksperckich, mapy GIS do 
wizualizacji wyników oceny podatności, krytyczności i ryzyka. 

Model zastosowano do studium przypadku, jakim jest system starzejących się wałów 
przeciwpowodziowych w zachodnioniemieckiej sieci kanałów. Wyniki pokazują, że niepewność opinii 
eksperta nie wpływa znacząco na ocenę ryzyka. Nadrzędnym celem pracy jest zachęcenie do wdrożenia 
wielokryterialnej analizy decyzyjnej przez agencje rządowe, organizacje i instytucje w celu 
podejmowania bardziej racjonalnych decyzji, zwłaszcza w zakresie zarządzania infrastrukturą. 
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Witold Orzeszko, Dariusz Piotrowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Identyfikacja czynników determinujących stosunek 
do korzystania z robo-doradztwa w Polsce 

 
Robo-doradztwo to zautomatyzowane doradztwo inwestycyjne, oparte na algorytmach sztucznej 

inteligencji, którego celem jest wsparcie klientów w realizacji inwestycji finansowych. Obecnie, 
znaczenie robo-doradztwa dla sektora finansowego jest niewielkie i sprowadza się do formułowania 
rekomendacji oraz realizacji strategii inwestycyjnych. Jednak postępująca transformacja cyfrowa 
gospodarki każe sądzić, iż w niedalekiej przyszłości technologia ta będzie szerzej wykorzystywana 
również w odniesieniu do produktów bankowych. Celem pracy jest identyfikacja czynników istotnie 
oddziałujących na zamiar skorzystania z robo-doradztwa przez klientów banków w Polsce. Dane 
pierwotne pozyskano w badaniu ankietowym przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie 911 
respondentów w wieku 18-65 lat. Za pomocą wielopoziomowego uporządkowanego modelu 
logitowego oraz metod opartych na algorytmach uczenia maszynowego wskazano zmienne odnoszące 
się do demograficznych i socjo-ekonomicznych cech, zachowań i postaw konsumentów, które 
w największym stopniu determinują stosunek respondentów do robo-doradztwa. Praktyczny aspekt 
pracy wiązać należy z możliwością wykorzystania rekomendacji sformułowanych na podstawie 
wyników w procesie wdrażania robo-doradztwa przez sektor bankowy. 
 

 

Piotr Peternek, Magdalena Ligus 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

Analiza zróżnicowania województw Polski w kontekście 
zrównoważonego rozwoju energetycznego 

 
Problematyka zrównoważonego rozwoju energetycznego badana jest zwykle na poziomie państw. 

Niezwykle ważne jest określenie jej także na poziomie regionalnym rozumianym tu jako województwa. 
W pracy rozpatrzone zostaną wskaźniki zrównoważonego rozwoju w podziale na kilka wymiarów 
umożliwiające ocenę zarówno stanu obecnego jak i postępu krajowej energetyki w kierunku 
zrównoważonego rozwoju. Do analizy zróżnicowania województw zastosowane zostaną metody analiz 
wielowymiarowych. 
 

 
Artur Prędki 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Łukasz Brzezicki 
Urząd Miejski w Ustce 
 

Efektywność publicznych instytutów badawczych w Polsce 
 

Celem prowadzonych badań pomiar i ocena efektywności różnych grup instytutów badawczych 
w Polsce, funkcjonujących na podstawie innych ram prawnych, choć mających wspólny cel i obszar 
aktywności, jakim jest działalność badawczo-rozwojowa. 

Wartością dodaną artykułu jest dokonanie analizy i oceny działalności instytutów badawczych 
w Polsce po wprowadzeniu ostatniej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w 2018 roku, gdyż 
takie badania nie zostały dotąd przeprowadzone. Istotne jest też wykorzystanie podejścia metagranicy 
w ramach metodyki DEA, w celu modelowania różnic w funkcjonowaniu trzech, różnych grup 
instytutów badawczych w Polsce. 
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Michał Dominik Stasiak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 

Wpływ pandemii Covid-19 na skuteczność systemów 
handlu algorytmicznego dla rynku złota 

 
Pandemia Covid-19 wywarła wielki wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Ograniczenia 

w przemieszczaniu, czasowa praktyczna eliminacja wybranych branż przemysłowych itd. były 
sytuacjami z którymi inwestorzy nie mieli jeszcze nigdy w historii do czynienia. Celem artykułu jest 
ocena wpływu tych czynników na wzorce zachowań inwestorów wyznaczonych na podstawie 
zaawansowanej analizy technicznej. W pracy przeanalizowano rezultaty działania systemów handlu 
algorytmicznego opracowanych na podstawie modelowania stanowego z okresu przed pandemią, 
w okresie jej trwania oraz w okresie popandemicznym na przykładzie notowań kursu złota. 
 

 
Józef Stawicki 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Behawioralne aspekty badań operacyjnych 
 

„Behawioralne badania operacyjne – Behavioral Operational Research" ("BOR") są pozycjonowane 
jako nowy obszar specjalizacji, który jest zainteresowany aspektami zachowania, które są uważane za 
istotne dla wykorzystania Operational Research (OR) w rozwiązywaniu problemów i wspieraniu decyzji. 
Celem jest lepsze zrozumienie, jak wpływają one na przebieg i interakcję z procesami opartymi na 
modelach, które wspierają rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Uznając, że przez 
pewien czas kwestie behawioralne były badane tylko przez niektóre grupy uczonych związanych 
z ekonomią behawioralną bądź finansami behawioralnymi oraz środowiskiem psychologów, istnieje 
potrzeba badań, aby podtrzymać ogólny cel BOR, którym jest: " ... lepsze wykorzystanie OR zarówno 
przez ekspertów jak i użytkowników, tak aby zamierzone korzyści z OR były skutecznie realizowane 
w praktyce"(Franco & Hämäläinen, 2014). Rozwijanie się nowego nurtu ekonomii zapoczątkowane 
w połowie ubiegłego wieku jako „Ekonomia behawioralna” zaowocowała głównie za przyczyną 
Kahnemana i innych rozwojem finansów behawioralnym. Behawioralne badania operacyjne 
intensywnie zaczęły rozwijać się 20 lat temu. Aktualnie wiele prac w tytułach wprost pyta o przyszłość 
BOR. W referacie podjęta została próba spojrzenia na BOR z perspektywy rozwoju metod badań 
operacyjnych. 
 

 
Marek Szopa 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 

Równowagi Nasha gier kwantowych w dwuparametrowym schemacie EWL 
 

Praca dotyczy badania równowag Nasha w grze kwantowej z określonym typem 
dwuparametrowych strategii graczy modelu Eiserta–Wilkensa–Lewensteina gry kwantowej. Model gry 
oparty na tych strategach jest izomorficznie niezmienniczy ze względu na transformacje wyjściowej gry 
klasycznej. W pracy formułuje się ogólne stwierdzenia dotyczące istnienia i formy równowag Nasha. 
Dowodzi się, że w zależności od wypłat klasycznej gry, odpowiadająca jej gra kwantowa ma równowagę 
Nasha w badanym zbiorze strategii jednostkowych. Równowagi te nie mogłyby istnieć, gdyby strategie 
stanowiły specjalną grupę unitarną SU(2). Podaje się również przykłady gier klasycznych jak dylemat 
więźnia oraz walka płci, dla których równowagi Nasha przy tej parametryzacji nie istnieją. 
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Przemysław Szufel 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 

O optymalizacji produkcji i dystrybucji przy zaburzonych łańcuchach dostaw 
 

W pracy rozważany jest krótkookresowy model planowania produkcji i dystrybucji w firmie 
działającej na rynku, na którym występuje niedobór półproduktów oraz jest obserwowany 
niezrównoważony popyt na produkty końcowe. Opisywana sytuacja dotyczy szeregu firm działających 
w warunkach gospodarki post-COVID, które obecnie zmagają się jeszcze z dodatkową niepewnością 
związaną zakłóceniami w łańcuchach spowodowanymi przez rosyjską agresję na Ukrainę. 
Z problemami tego typu boryka się obecnie szereg branż – np. przemysł motoryzacyjny, meblarski lub 
elektroniczny. Producent, działając na post-pandemicznym, niepewnym rynku, z jednej strony 
obserwuje eksplozję popytu na swoje produkty, ale z drugiej zaś boryka się ze znaczną niepewnością 
dostępności komponentów (części, półproduktów) wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. 
Celem firmy jest maksymalizacja zysków przy jednoczesnej konieczności zapewnienia minimalnego 
poziomu dostaw do kluczowych odbiorców. W omawiamy modelu, w rozważanym krótkim terminie 
producent nie może po prostu podnieść cen, gdyż jest związany długoterminowymi umowami ze 
swoimi partnerami biznesowymi (np. siecią dealerską). Ze względu na niedobór towarów na rynku przy 
jednoczesnej konieczności utrzymania relacji długoterminowych konieczny staje się „sprawiedliwy” 
podział dostępnej produkcji i podejmowania prób dopasowania planowania produkcji do 
obserwowanego popytu przy braku dostępności krytycznych komponentów koniecznych do produkcji. 
Jednocześnie, ze względu na niedobory obserwowane na rynku, producent ma możliwość oferowania 
klientom substytutów – produktów różniących się niewielką liczbą cech od zamówień złożonych przez 
odbiorców (np. samochód z nieco inną wersją wyposażenia). W pracy problem został rozwiązany 
poprzez skonstruowanie modelu optymalizacji odpornej całkowitoliczbowej (ang. robust mixed integer 
linear programming). Zaproponowano również heurystykę pozwalającą na efektywne wyznaczanie 
planów produkcji i dystrybucji oraz planowanie przychodów przedsiębiorstwa. 
 
Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant numer 2021/41/B/HS4/03349. 
 

 
Grzegorz Tarczyński, Paweł Hanczar 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

Wybrane problemy optymalizacji problemu dostaw paliwa na stacje paliw 
 

W referacie opisano rzeczywisty problem optymalizacji tras przejazdu cystern dostarczających 
paliwo na stacje paliw z uwzględnieniem istotnych jego praktycznych aspektów. Do rozwiązania 
zadania zaproponowano zmodyfikowaną wersję modelu planowania tras pojazdów z oknami 
czasowymi (Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW). Wykorzystując fikcyjne dane 
zweryfikowano możliwości praktycznego wykorzystania przedstawionego modelu optymalizacji 
całkowitoliczbowej. 
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Krzysztof Targiel 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji we wspomaganiu 

komunikacji zarządzania projektami
 

 
Współczesne poglądy na efektywne zarządzanie projektami skupiają się na komunikacji pomiędzy 

interesariuszami projektu. Oprócz form komunikacji opartych o kontakt bezpośredni, coraz większe 
znaczenie odgrywa komunikacja elektroniczna. Zwłaszcza komunikacja opierająca się o maile 
elektroniczne oraz listy mailingowe podatna jest na automatyczną analizę opartą na przetwarzaniu 
języka naturalnego (ang. Natural Language Procesing NLP). Jednym z zadań skutecznie rozwiązywanych 
w ramach tych metod jest analiza sentymentu. Polega ona na ocenie nastawienia prezentowanego 
w komunikacie.  

Także w projektach, których sukces, zgodnie z najnowszymi poglądami na ten temat, zależy od opinii 
interesariuszy, analiza sentymentu może znaleźć zastosowanie. Zmiana nastawienia interesariuszy jest 
ważnym sygnałem, iż w projekcie coś istotnego się dzieje. Umiejętność wyłapania takiego momentu 
pozwoli na podjęcie odpowiednich działań przez osoby odpowiedzialne. Interesujące w tym kontekście 
jest wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w szczególności  modeli osadzania słów (ang. Word 
Embedding).  

W pracy wykorzystana zostanie komunikacja w informatycznych projektach otwartego 
oprogramowania prowadzonych przez konsorcjum Apache Software Foundation, dla których listy 
mailingowe są publicznie dostępne, pod katem zmian sentymentu. Na podstawie tych publicznie 
dostępnych danych możliwe będzie pokazanie użyteczności metod osadzania słów w zarządzaniu 
projektami. 
 

 
Tomasz Wachowicz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Ewa Roszkowska 
Politechnika Białostocka 
 

How do the direct linguistic declarations and AHP align in defining the criteria weights? 
 

This paper investigates the problem of defining the weights in multiple criteria decision-making 
problems. We analyze how decision-makers with a particular structure of preferences define weights 
using two linguistic approaches: AHP and direct linguistic weights declarations (DLWD); and verify 
if both methods may produce a similar system of weights. Using a dataset from an online experiment, 
we determine the discordance between weights obtained by decision-makers while using both 
methods and analyze if it depends on their cognitive abilities. We also investigate if it is possible 
to improve the use of DLWD to produce weights more similar to the AHP ones. The main findings are 
that the systems of weights obtained from AHP and DLWD differ significantly. The differences could 
have been diminished if the decision-maker had operated with DLWD using its full range of levels, 
not only the intermediate ones. The cognitive profiles seem not to affect the results. 

This research was funded by grants from Bialystok University of Technology (WZ/WI-IIT/2/2022) 
and the University of Economics in Katowice. 
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Ewa Roszkowska, Marzena Filipowicz-Chomko  
Politechnika Białostocka 
 

On the influence of decision-making style and competence on the use 
and evaluation of multiple criteria decision-making methods 

 
In this paper, we focus on the cognitive capabilities of decision-makers (DMs) to effectively use 

MCDA techniques. Using the online decision-making experiment concerning the problem of comparing 
flat renting offers, we analyze the DMs' ability to use three different MCDA methods (i.e., SMART, 
TOPSIS, and AHP) to elicit their preferences reliably and produce coherent rankings. We try to verify 
if using MCDA techniques coherently relates to their behavioral profiles described by decision-making 
competence and information processing style. Finally, we try to confirm if these behavioral issues 
and the results obtained affect the DM's opinion regarding the functionality of these methods, which 
may have consequences on their intention to use similar techniques in solving future real-life decision-
making problems. The relationships were verified using a structural equation model, and most of them 
occurred to be significant. One of the strongest effects was between coherence in methods’ use 
and the DM’s opinion on their functionality. It shows that DM’s satisfaction and willingness to use 
MCDA tools in the future is related to the practical effects of these tools that DMs can verify in advance. 
Hence pre-decision-making training and exercises may be required to show DM the efficiency 
and reliability of MCDA tools. 
 

 
Jakub Wojtasik, Joanna Bruzda 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Babak Abbasi 
RMIT, Melbourne, Australia 
 

Analiza ryzyka utrzymania wskaźnika gotowości dostawczej  
na podstawie M i ML-estymatorów granicy uzupełniania zapasów 

 
W referacie dyskutuje się prognozowanie zapasów w modelu przeglądu okresowego z granicą 

uzupełniania S wyznaczaną przy założeniu występowania warunku dotyczącego poziomu obsługi typu 
beta, a dokładniej poziomu krótkookresowego wskaźnika gotowości dostawczej. W referacie analizuje 
się bliżej przypadek niezależnych zmiennych o rozkładach wykładniczym i gamma i bada własności 
estymatorów wyznaczanych metodami parametrycznymi i nieparametrycznymi. Proponowane są 
reguły szacowania zarówno ryzyka niewypełnienia umów dotyczących ustalonego wskaźnika 
gotowości dostawczej (z wykorzystaniem symulacji numerycznych), jak i oszacowania dodatkowego 
ryzyka związanego z długością analizowanego szeregu czasowego (bazując na nierówności Hoeffdinga). 
Ponadto pokazuje się, że zarówno M- jaki i ML-estymacja pozwalają na zarządzanie ryzykiem 
związanym z niewypełnieniem umów dotyczących ustalonego poziomu wskaźnika gotowości 
dostawczej. Symulacje prowadzą do sformułowania wniosków przydatnych osobom decyzyjnym 
znajdującym się w analizowanej sytuacji zarządczej. 
 
Publikacja powstaje w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2019/35/O/HS4/00345.  
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Zastosowanie uczenia przyrostowego na 
niezbilansowanej próbie w detekcji fraudu 

 
Możliwość przewidywania fraudu (lub: nadużycia / wyłudzenia) w wielu obszarach gospodarki jest 

ważnym czynnikiem wspierającym procesy podejmowania decyzji. Formalnie jest to zagadnienie 
klasyfikacji rozwiązywane za pomocą metod uczenia maszynowego. Istotnym problemem w takim 
zagadnieniu jest silnie niezbilansowana próba. Rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania 
jednego z dwóch podejść – bilansowania próby (na przykład poprzez oversampling czy undersampling) 
lub doboru odpowiednich algorytmów klasyfikacji, które są skuteczne w przypadku braku 
zbilansowania próby. 

Celem pracy jest przedstawienie i porównanie możliwości budowy narzędzia do prognozowania 
fraudu w sytuacji, gdy nie tylko próba jest silnie niezbilansowana, ale ponadto dane mają charakter 
strumieniowy. Skuteczne prognozowanie w takiej sytuacji wymaga rezygnacji z budowy statycznego 
modelu i zastosowania uczenia przyrostowego, które pozwala wykorzystywać stale napływające dane. 


