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WPROWADZENIE  
 
 

ANALIZA PREFERENCJI 

W pracy Rozwiązania stabilne w trójstronnym zagadnieniu przy-
działu (M. Anholcer) autor podaje nowe przykłady zadań, które mają takie 
rozwiązania. 

W pracy Użycie skal lingwistycznych do opisu użyteczności w procesie  
analizy preferencji (J. Brzostowski, T. Wachowicz) przedstawiono pro-
pozycję budowy nowej skali lingwistycznej do opisu preferencji decydenta za 
pomocą termów lingwistycznych, odwzorowywanych na ekwiwalenty nu-
meryczne, i przedyskutowano jej własności.  

W pracy Efektywne metody wyznaczania mediany Kemeny’ego 
(H. Bury, D. Wagner) przedstawiono heurystyczną metodę efektywnego  
wyznaczania tej mediany na podstawie analizy macierzy rozkładu głosów eks-
pertów, która w istotny sposób ogranicza liczność zbioru uporządkowań prze-
szukiwanych przy stosowaniu przeglądu zupełnego.  

W pracy Wybrane metody szacowania funkcji użyteczności i funkcji 
wartości (R. Dudzińska-Baryła) dokonano przeglądu wybranych metod okreś-
lania tych funkcji, przedstawiono także jedną z metod określania funkcji war-
tości wykorzystywanej do oceny losowych wariantów decyzyjnych na gruncie 
teorii perspektywy, co zostało zilustrowane rozbudowanym przykładem szaco-
wania funkcji wartości decydenta. 

W pracy Zastosowanie metody PROMETHEE II w procesie rankin-
gowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
(D. Górecka, M.B. Pietrzak) przedstawiono aplikację komputerową, której 
najważniejszą funkcja jest porządkowanie projektów za pomocą metody 
PROMETHEE II z progiem veta oraz konstruowanie list rankingowych, zgod-
nie z którymi przyznawane są środki unijne. 
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W pracy Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych  
z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP (P. Jaśkowski, R. Bucoń, 
S. Biruk) zaproponowano podejście, które – przy wykorzystaniu nieprecyzyjnej 
i niepewnej wiedzy pozyskanej od grupy decydentów – umożliwia agregację 
opinii i ustalenie kompromisu w zakresie istotności kryteriów oceny przy-
datności użytkowej budynku. 

W pracy Własności estymatorów relacji porządku opartych na  
różnicach rang – badanie symulacyjne (L. Klukowski) przedstawiono wyniki 
badań symulacyjnych w tym zakresie, które wskazują na wysoką efektywność 
zaproponowanych estymatorów oraz pozwalają określić liczbę porównań. 

W pracy Wzorzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teorii 
decyzji (D. Kopańska-Bródka) przedstawiono dyskusję dotyczącą głównych 
nurtów teorii decyzji w kontekście metodologii teorii oczekiwanej użyteczności. 

W pracy Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing pol-
skich funduszy inwestycyjnych (J. Olbryś) przedstawiono badanie obejmu-
jące grupę 15 OFI akcji w okresie styczeń 2003-grudzień 2010 przy zastoso-
waniu metody SUR do estymacji zaproponowanych modeli market-timing  
w badanej grupie funduszy.  

W pracy Intuicyjne i dedukcyjne rozumowania w podejmowaniu  
decyzji przy uwzględnieniu bodźców finansowych i współpracy grupowej 
(A. Peryga, H. Sosnowska) zawarto opis eksperymentów kontynuujących 
wcześniejsze badania Sosnowskiej nad intuicyjnym i dedukcyjnym rozumo-
waniem, ze szczególnym uwzględnieniem koniunkcji i alternatywy zdań. 

W pracy Zastosowanie analizy conjoint do badania preferencji  
muzycznych (M. Salamaga) oszacowano użyteczności cząstkowe responsden-
tów, dzięki którym obliczono poziom ważności zmiennych przedstawiających 
gust, estetykę i kulturę muzyczną badanej grupy melomanów. Wyniki tego ro-
dzaju badań mogą być pomocne w dostosowaniu oferty wydawnictw mu-
zycznych, płytowych, repertuaru sal koncertowych czy programów muzycznych  
w radiu i telewizji do oczekiwań melomanów. 
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W pracy Metody prognozowania dynamicznych rankingów prio-
rytetów technologicznych (A.M.J. Skulimowski) przedstawiono model, sfor-
mułowanie problemu oraz podstawy teoretyczne rozwiązywania pewnej klasy 
wielokryterialnych problemów decyzyjnych, pojawiających się podczas wy-
znaczania rankingów kluczowych technologii lub celów strategicznych.  

W pracy Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunika-
cyjnych (J. Szołtysek, G. Trzpiot) rozważono alternatywne metody podróżo-
wania oraz zbadano czynniki, które decydują o preferencjach komunikacyjnych,  
w tym zamianie istniejącej metody podróżowania na jedną z metod alterna-
tywnych. 

W pracy Analiza i wspomaganie negocjacji dystrybucyjnych z ele-
mentami zachowań integracyjnych (T. Wachowicz) sformułowano autorskie 
podejście do wspomagania wartościowania ofert w negocjacjach dystrybu-
cyjnych, w których pojawiają się elementy integracyjne między negocjatorami. 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

W pracy Harmonogramowanie reaktywne a ryzyko w projekcie 
(M. Janczura, D. Kuchta) zaproponowano algorytm, w którym do modelo-
wania niepewności czasów trwania zadań wykorzystano liczby rozmyte; plan 
projektu aktualizowany był w trakcie jego trwania, biorąc pod uwagę ograni-
czenia zasobów.  

W pracy Reaktywne harmonogramowanie projektów w przypadku 
rozmytych czasów trwania zadań i rozmytych limitów dostępności zasobów 
(D. Kuchta) zaproponowano częściowo interaktywną metodę wyznaczania 
początkowego harmonogramu projektu oraz aktualizowania go podczas jego 
realizacji, uwzględniającą odstęp czasowy między momentem generowania 
harmonogramu lub jego aktualizacji a momentem planowanego wykonania 
poszczególnych zadań.  

W pracy Problem zakupów w dużych projektach badawczych 
(A. Niedzielska, D. Kuchta), na podstawie badań projektu budowy Wielkiego 
Zderzacza Hadronów zaproponowano koncepcję wykorzystującą liczby roz-
myte, wyboru dostawcy bądź podjęcia decyzji o bliższym sprawdzeniu wy-
branych dostawców.  
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W pracy Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów realizowanych 
przez jednostki samorządowe o prostej strukturze sieci projektowej 
(A. Ślusarczyk, D. Kuchta) zaproponowano metodę zakładającą, że za każdą 
ze ścieżek w sieci projektowej odpowiedzialny jest właściciel danej ścieżki, 
szacując jej planowaną długość oraz oceniając ryzyko, co zwiększa prawdo-
podobieństwo zakończenia projektu w terminie.  

W pracy Metoda dynamicznego harmonogramowania portfeli pro-
jektów przy ograniczonych zasobach (K. Targiel) przedstawiono zarys me-
tody harmonogramowania portfela projektów, w której potraktowano portfel 
jako zbiór czynności o niespójnym grafie połączeń, co pozwoliło na wykorzys-
tanie osiągnięć istniejących rozwiązań w zakresie harmonogramowania przy 
ograniczonych zasobach.  

W pracy Czas i koszt realizacji projektu jako kryteria uzupełniające 
typowy model CAD (K. Tyła, T. Błaszczyk) przedstawiono model optymali-
zacyjny wspierający procesy planowania projektu w ujęciu pięciokryterialnym, 
uzupełniając standardowy dwukryterialny model czasowo-kosztowy o dodat-
kowe trzy kryteria przestrzenne.  

W pracy Podejście obiektowe i wzorzec obserwator jako wsparcie  
dla zarządzania ryzykiem i komunikacją w projekcie (Ł. Tync) wykorzys-
tując analogię pomiędzy zarządzaniem projektami a programowaniem kompu-
terów zapożyczony został pewien zestaw reguł i wzorców stworzonych na po-
trzeby programowania, które okazały się przydatne w wybranych obszarach 
zarządzania projektem.  

RYZYKO W UBEZPIECZENIACH 

W pracy Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami (S. Heilpern) badany 
jest ciągły proces ryzyka, głównie pod kątem wyznaczania prawdopodo-
bieństwa ruiny w nieskończonym horyzoncie czasu, oraz analizowany jest 
wpływ intensywności napływu składki na prawdopodobieństwo ruiny. 

W pracy Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie 
(R. Korzonek) zaprezentowano zmiany demograficzne oraz rolę ryzyka długo-
wieczności w procesie wyceny składki netto w ubezpieczeniach na życie. 

W pracy Zastosowanie procesu Markowa w zależnych grupowych 
ubezpieczeniach na życie (A. Nikodem-Słowikowska) do zobrazowania przy-
szłego stanu cywilnego mężów i żon zastosowano proces Markowa, pozwala-
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jący na wyestymowanie parametrów tego modelu; zbadany także został wpływ 
zależności między długością życia małżonków na wysokość składki w przy-
padku renty wdowiej. 

W pracy Ubezpieczenie lasów od pożarów w polskiej strefie klima-
tycznej (S. Wieteska) zaprezentowano podstawy kalkulacji stóp składek dla 
tego rodzaju ubezpieczenia, przedstawiono klasyfikację i przyczyny pożarów, 
analizę statystyczną kategoryzacji zagrożeń pożarowych, metody szacowania 
szkód oraz sumy ubezpieczenia. 

MISCELLANEA 

W pracy Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji  
w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych 
(S. Biruk, P. Jaśkowski) analizowano metody Quasi-Monte Carlo, losowania 
przeciwstawnego oraz warstwowego dla modeli sieciowych z czynnościami  
o czasach realizacji opisanych rozkładami trójkątnymi, stosowanymi w budow-
nictwie do modelowania wpływu zjawisk losowych na parametry organizacji 
robót. 

W pracy Przykłady i porównanie modeli macierzy migracji stoso-
wanych w analizie ryzyka kredytowego (U. Grzybowska, M. Karwański) 
porównano właściwości modeli Markowa uzyskanych na podstawie różnych 
estymatorów oraz statystycznych longitudinalnych modeli liniowych i wpływ 
ich zastosowania na wycenę portfela bankowego.  

W pracy Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych  
z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wielorakiej i ARIMA 
część I (M. Rogalska) przedstawiono metodykę sporządzania arkuszy danych, 
przekształceń zmiennych oraz doboru modeli pod względem prawidłowości 
statystycznej ich stosowania, przedstawiając wady i zalety proponowanych 
metod. 

W pracy Twierdzenie Pitagorasa w naukach społecznych (S. Wal-
kiewicz), bazując na zasadzie ortogonalności i równaniu fundamentalnym po-
dano analog twierdzenia Pitagorasa w naukach społecznych, takich jak ekono-
mia, zarządzanie, socjologia czy nauki polityczne. 

W pracy Metody pomiaru osiągnięć na kolejnych szczeblach edukacji 
(A. Wiktorzak) omówiono metody pomiaru/szacowania wartości kapitału ludz-
kiego oraz zaprezentowano wyniki obszernego eksperymentu, w którym prze-
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badano osiągnięcia 156 uczniów/studentów na kolejnych szczeblach edukacji 
od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, liceum, aż po pierwszy rok studiów 
wyższych i którego zasadniczym celem było porównanie praktycznej użytecz-
ności metody regresji liniowej ze sztucznymi sieciami neuronowymi.  

 
Tadeusz Trzaskalik 
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ROZWIĄZANIA STABILNE W TRÓJSTRONNYM 

ZAGADNIENIU PRZYDZIAŁU 
 
 

Wprowadzenie 

W 1962 roku Gale i Shapley w pracy [5], analizując problem przydziału 
kandydatów do szkół, sformułowali dwustronne zagadnienie przydziału.  
W zagadnieniu tym występują dwa n-elementowe zbiory: kobiet W i mężczyzn 
M. Każda kobieta ∈  ma określoną relację silnej preferencji ≻  na zbiorze 
M (przy tym zapis ≻  oznacza, że kobieta w woli mężczyznę m1  
od mężczyzny m2), zaś każdy mężczyzna ∈  analogicznie określoną relację 
silnej preferencji ≻  na zbiorze M. Przydziałem nazywamy funkcję : ∪ → ∪  

taką, że ( ) ∈ , dla ∈ (1)( ) ∈ , dla ∈ (2)( ) = ⟺ ( ) = , dla ∈ , ∈  (3)

Para blokująca przydział  to para (w, m), dla której zachodzą warunki ≻ ( ) (4)≻ ( ) (5)

Gale i Shapley wykazali, że dla każdego układu preferencji istnieje 
przydział stabilny, tzn. taki, w którym nie występuje żadna para blokująca. 

Problem był analizowany i uogólniany na różne sposoby. Dość dokładny 
przegląd wyników związanych z tym zagadnieniem można znaleźć w prze-
glądowej pracy Iwamy i Miyazakiego [7]. 
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1. Trójstronne zagadnienie przydziału 

Jednym z uogólnień omawianego problemu jest wielostronne zagadnienie 
przydziału, w którym w miejsce dwóch zbiorów W i M rozpatrujemy większą 
ich liczbę (powiedzmy k zbiorów), a preferencje są zdefiniowane nie na zbiorze 
pojedynczych elementów, ale ich uporządkowanych (k – 1)-tek. W szczegól-
ności rozpatrywane jest trójstronne zagadnienie przydziału (k = 3), w którym 
trzeci zbiór oznaczany jest w literaturze np. jako zbiór dzieci C, psów D  
albo kotów C. W dalszej części pracy posługiwać się będziemy ostatnim z wy-
mienionych oznaczeń, używanym np. w pracy [2]. Trójstronne zagadnienie 
przydziału możemy wówczas zdefiniować w następujący sposób.  

Dane są trzy n-elementowe zbiory: kobiet W, mężczyzn M i kotów C. 
Każda kobieta ∈  ma określoną relację silnej preferencji ≻  na zbiorze × , każdy mężczyzna ∈  analogicznie określoną relację silnej pre-
ferencji ≻  na zbiorze × , a każdy kot ∈  – relację silnej preferencji ≻  
na zbiorze × . Przydziałem nazywamy funkcję : ∪ ∪ → ( × ) ∪ ( × ) ∪ ( × ) 
taką, że ( ) ∈ × , dla ∈  (6)( ) ∈ × , dla ∈  (7)( ) ∈ × , dla ∈  (8)( ) = ( , ) ⇔ ( ) = ( , ) ⇔ ( ) = ( , ) dla  ∈ , ∈ , ∈  (9)

Trójka blokująca przydział  to trójka (w, m, c), dla której zachodzą  
warunki  ( , ) ≻ ( ) (10)( , ) ≻ ( ) (11)( , ) ≻ ( ) (12)

W przeciwieństwie do dwustronnego zagadnienia przydziału, zagadnienie 
trójstronne (ani ogólniej wielostronne) nie musi posiadać przydziału stabilnego. 
Przykład takiego zagadnienia podany został w pracy [2]. Niech n = 2, 
W = {w1, w2}, M = {m1, m2}, C = {c1, c2}, zaś preferencje są postaci ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) ≻ ( , ) 



ROZWIĄZANIA STABILNE… 19

Jak łatwo sprawdzić, przydział ( , , ), ( , , )  blokowany 
jest przez trójkę ( , , ), przydział ( , , ), ( , , )  przez trójkę ( , , ), a dwa pozostałe przydziały przez trójkę ( , , ). 

Jednym z głównych problemów stojących przed badaczami jest podanie 
warunków koniecznych i wystarczających istnienia przydziału stabilnego.  
Do tej pory ukazało się kilka prac, w których badano warunki wystarczające.  
W szczególności analizowano zagadnienia przydziału z cyklicznymi preferen-
cjami. Problem został postawiony przez Knutha w [8], a następnie badany, 
między innymi przez Borosa i innych ([2], dowód istnienia stabilnych przy-
działów dla ściśle cyklicznych, niekoniecznie silnych, relacji preferencji, gdy ≤ ), Erikssona i innych ([4], ściśle cykliczne preferencje, n = 4, k = 3), 
Huanga ([6], aspekty algorytmiczne i związane ze złożonością problemu) oraz 
Biró i McDermida ([1], złożoność). 

Pewien specyficzny typ preferencji rozpatrywany jest przez Danilova  
w [3]. Autor definiuje preferencje leksykograficzne, czyli takie, że każdy męż-
czyzna jest zainteresowany przede wszystkim wyborem kobiety i vice versa 
(oczywiście każdy ze zbiorów W i M może być zastąpiony przez zbiór C). Niżej 
przeanalizujemy układy preferencji, w którym preferencje jednej ze grup muszą 
co prawda pozostać leksykograficzne, jednak nie muszą dotyczyć tylko jednego 
z pozostałych podzbiorów. 

2. Nowy wynik 

Głównym rezultatem prezentowanym w niniejszym artykule jest następu-
jące twierdzenie, nawiązujące do wyniku z pracy [3]. 

Twierdzenie 1 

Niech dane będzie trójstronne zagadnienie przydziału. Załóżmy, że speł-
nione są warunki 

1. Każdy mężczyzna ∈  ma relację preferencji ≻⋆  określoną na zbi-
orze W, a jego relacja preferencji ≻  spełnia warunek ≻⋆ ⇒ ( , ) ≻ ( , ),      dla  , ∈ , ∈  
czyli jest zainteresowany przede wszystkim wyborem kobiety, a wybór kota jest 
drugorzędny. 

2. Każdy kot ∈  ma relację preferencji ≻⋆ określoną na zbiorze W,  
a jego relacja preferencji ≻  spełnia warunek ≻⋆ ⇒ ( , ) ≻ ( , ),      dla  , ∈ , ∈  
czyli jest zainteresowany przede wszystkim wyborem kobiety, a wybór 
mężczyzny jest drugorzędny. 
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3. Zbiór kobiet W można podzielić na dwa podzbiory WM i WC, przy 
czym kobiety ∈  są zainteresowane przede wszystkim wyborem 
mężczyzny, zaś ∈  – kota, czyli ∈  mają relacje preferencji ≻   
zdefiniowane na zbiorze M takie, że ≻ ⇒ ( , ) ≻ ( , ),      dla  , ∈ , ∈  
zaś ∈  relacje preferencji ≻  zdefiniowane na zbiorze C takie, że ≻ ⇒ ( , ) ≻ ( , ),      dla  , ∈ , ∈  

Wówczas istnieje przydział stabilny.  

Dowód 

Dowód zaczniemy od konstrukcji przydziału, a następnie wykażemy,  
że jest on stabilny. Wykorzystamy przy tym kilkakrotnie twierdzenie o istnieniu 
przydziału stabilnego w dwustronnym zagadnieniu przydziału. 

Niech | | = , i | | =  (oczywiście + = ). Bazując na  
relacjach ≻⋆  i ≻  tworzymy  – częściowy przydział stabilny elementów 
zbioru WM i n1 spośród elementów zbioru M (oznaczmy ich zbiór przez M1,  
a zbiór pozostałych n2 elementów zbioru M przez M2). Podobnie, bazując na 
relacjach ≻⋆ i ≻  tworzymy częściowy przydział stabilny  wszystkich ele-
mentów zbioru WC i n2 elementów zbioru C (oznaczmy ich zbiór przez C2,  
a zbiór pozostałych n1 elementów zbioru C przez C1). Powstałe w ten sposób 
pary uzupełniamy do kompletnych trójek w sposób opisany poniżej. 

Rozpocznijmy od par (w, c), gdzie ∈ , ∈ . Dla każdej kobiety ∈ , po ustaleniu ∈ , obcięcie relacji ≻  jest relacją określoną na  
zbiorze M (oznaczmy ją przez ≻ ). Przypisujemy tak zdefiniowane relacje 
parom (w, c). Jednocześnie zauważmy, że ze względu na uprzednie połączenie ∈  i ∈  w pary, obcięcie każdej z relacji ≻  dla ∈  definiuje ten 
sam porządek, co relacja ≻⋆ . Dołączamy do każdej z par elementy ∈   
w taki sposób, aby powstały częściowy przydział ⋆ par (traktowanych jak po-
jedyncze elementy) i elementów ∈  był stabilny ze względu na relacje ≻  i ≻⋆ . 

Analogicznie postępujemy w przypadku par (w, m), gdzie ∈ , ∈ . Dla każdej kobiety ∈ , po ustaleniu ∈ , definiujemy relacje ≻  analogicznie, jak w poprzednim przypadku ≻ , i przypisujemy je parom 
(w, m). Podobnie jak wyżej, dołączamy do każdej z par elementy ∈  w taki 
sposób, aby powstały częściowy przydział ⋆ par (traktowanych jak pojedyncze 
elementy) i elementów ∈  był stabilny ze względu na relacje ≻  i ≻⋆. 

Pokażemy, że w tak zdefiniowanym przydziale  nie może istnieć trójka 
blokująca, a więc musi być stabilny. 
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Załóżmy, że trójka blokująca istnieje i jest nią (w, m, c). Załóżmy ponad-
to, że ( ) = ( , ), ( ) = ( , ), ( ) = ( , ). Przyjmijmy,  
że ∈  (ze względu na symetrię rozpatrywanego problemu dowód dla ∈  może zostać pominięty). Może zajść jeden z dwóch przypadków. 1) ≠ , a więc również ≠ . Oznaczałoby to jednak, że ≻⋆  i ≻ , co byłoby sprzeczne ze stabilnością częściowego przydziału , 

2). = , a więc również = . Oznaczałoby to jednak, że ≻  
oraz ( , ) ≻⋆ ( , ), co byłoby sprzeczne ze stabilnością częściowego 
przydziału ⋆. 

Ponieważ w obu przypadkach otrzymaliśmy sprzeczność, para blokująca 
nie może istnieć. To kończy dowód, gdyż ze względu na symetrię definiowa-
nego zagadnienia analiza przypadku ∈  przebiega analogicznie. 

Podsumowanie 

W pracy zdefiniowana została nowa rodzina trójstronnych zagadnień 
przydziału, dla których istnieją przydziały stabilne. Rodzina ta jest różna od 
zdefiniowanych wcześniej, choć przedstawiony rezultat nawiązuje wyników 
zawartych w pracy Danilova [3]. 

W dalszych badaniach warto się skoncentrować na próbie uogólnienia 
otrzymanego wyniku na problemy wielostronne (k > 3). 
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STABLE SOLUTIONS IN THREE-SIDED MATCHING PROBLEM 
 

Summary 
 
In contrast to two-sided matching problem, multi-sided (in particular three-sided) problem 

not necessarily possesses any stable solution. The author defines new class of problems, for which 
the existence of such solutions is guaranteed.  
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UŻYCIE SKAL LINGWISTYCZNYCH  

DO OPISU UŻYTECZNOŚCI  

W PROCESIE ANALIZY PREFERENCJI* 
 
 

Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych elementów procesu podejmowania decyzji  
w warunkach wielorakości celów jest identyfikacja i analiza preferencji de-
cydentów. Analiza taka pozwala zdefiniować pewien system oceny wariantów 
decyzyjnych decydenta i – w konsekwencji – uporządkować warianty de-
cyzyjne od najbardziej do najmniej przez niego preferowanych, identyfikując 
tym samym wariant najkorzystniejszy. Różnych rekomendacji co do sposobów 
analizy preferencji dostarczają liczne metody wielokryterialnego podejmowania 
decyzji MCDM (Multiple Criteria Decision Making). Wśród podejść naj-
częściej wykorzystywanych do wielokryterialnej analizy preferencji można 
wyróżnić bazującą na teorii wieloatrybutowej użyteczności MAUT (Multi- 
-Attribute utulity Theory) metodę scoringu addytywnego [18], metodę AHP 
(Analytic Hierarchy Process) [32; 33], metody klasy ELECTRE (ELimination 
Et Choix Traduisant la REalité [31]) czy PROMETHEE (Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluations) [3]. Metoda scoringu ad-
dytywnego syntezuje wszystkie kryteria decydenta do jednego kryterium wy-
padkowego. Zakłada przy tym możliwość określenia jednokryterialnych funkcji 
oceny, których wartości wyznaczane dla konkretnych poziomów realizacji za-
pewnianych przez kolejne warianty dają się liniowo agregować za pomocą su-
my ważonej do postaci abstrakcyjnego syntetycznego kryterium skalarnego 
zwanego często użytecznością. Metoda  AHP  bazuje na dekompozycji wyjścio- 

                                                           
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer N N111 362337. 
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wego problemu decyzyjnego na elementarne części składowe i wielokrotnych 
porównaniach parami tych elementów (np. wariantów czy kryteriów) w celu 
wyznaczenia ocen cząstkowych. Oceny te, podobnie jak przy scoringu, na-
stępnie agregowane są w celu wyznaczenia końcowego wektora ocen opisują-
cego w skali ilorazowej ranking wariantów. Natomiast metody klasy ELECTRE 
oraz PROMETHEE opierają się na relacji przewyższenia. Dekomponują prob-
lem do serii jednokryterialnych porównań parami i wyznaczania syntetycznych 
wskaźników mierzących sposób przewyższania wariantów w zależności od 
subiektywnie wyznaczanych progów preferencji, indyferencji czy weta.  

Wszystkie wymienione wyżej metody mają swoje wady i zalety. Przy-
kładowo, poza MAUT pozostałe metody nie generują pełnego systemu scorin-
gowego [36], lecz pozwalają jedynie na ocenę predefiniowanych wariantów  
w zdefiniowanym dyskretnym problemie decyzyjnym. Metody ELECTRE  
i PROMETHEE przyjmują arbitralnie pewien sposób definiowania preferencji, 
uwalniając decydenta od szeregu uciążliwych porównań i subiektywnego przy-
pisywania punktów oceny (lub definiowania postaci funkcji oceny), oczekują 
jednak sprecyzowania wartości pewnych specyficznych parametrów, których 
interpretacja jest nieintuicyjna, a prawidłowe określenie wymaga sporej wiedzy 
z zakresu teorii podejmowani decyzji. Natomiast metoda AHP, mimo użycia 
mocnej skali ilorazowej do opisu porównań wariantów między sobą, pozwala 
decydentowi na wyrażanie relacji między wariantami za pomocą dziewięcio-
stopniowej skali werbalnej. Taka definicja preferencji wydaje się być bardziej 
intuicyjna i prostsza dla decydenta. Sam algorytm metody AHP wymaga jed-
nak, aby ocenę werbalną przypisać każdej parze porównywanych elementów 
składowych problemu. Nawet w prostych problemach decyzyjnych takich par 
jest zazwyczaj bardzo wiele, dlatego też często pojawia się problem braku 
spójności zdefiniowanych przez decydenta werbalnie preferencji [21]. W przy-
padku MAUT, definiowanie preferencji za pomocą skal werbalnych jest kło-
potliwe metodologicznie. Syntezowanie kryteriów wyklucza bowiem moż-
liwość stosowania wyrażeń werbalnych, gdyż wymaga arytmetycznej agregacji 
wartości wag i użyteczności, które w takim przypadku zwyczajowo wyrażone 
sa na słabej skali porządkowej. Idea oceny werbalnej nie sprawdzi się również  
w przypadku metod przewyższenia, te bowiem syntezują predefiniowane funk-
cje preferencji jednokryterialnych do wypadkowej funkcji preferencji.  

Pojawia się zatem pytanie o możliwość praktycznego i skutecznego wy-
korzystania prostych i intuicyjnie interpretowanych skal werbalnych do defini-
owania preferencji decydenta w rzeczywistych problemach decyzyjnych. W ni-
niejszej pracy przedstawiamy propozycję autorskiej metody oceny użyteczności 
za pomocą predefiniowanych skal lingwistycznych, różniącą się od innych 
podejść zarówno filozofią definiowania takiej oceny, jak również poziomem 
agregacji problemu, na którym taka definicja następuje. W naszym podejściu 
wykorzystujemy bowiem sekwencję zbiorów wariantów decyzyjnych (zbiorów 
referencyjnych) jako punkt odniesienia do wygenerowania globalnego systemu 
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oceny ofert. Zbiór referencyjny składa się z wariantów zdefiniowanych przez 
decydenta, dla których zakłada się równoważność w sensie preferencji. Tak 
zdefiniowanemu zbiorowi referencyjnemu decydent przypisuje później poziom 
użyteczności w postaci lingwistycznej. Przyjmujemy bowiem, iż wcześniej 
decydent kalibruje werbalną skalę użyteczności poprzez przypisanie do każdego 
poziomu tej skali numerycznego ekwiwalentu w postaci oceny użyteczności. 
Taka procedura pozwala na stosowanie podwójnego opisu skali użyteczności, 
mianowicie werbalno-numerycznej. Sekwencja zbiorów równoważności z przy-
pisanymi do nich użytecznościami stanowi opis preferencji decydenta. W tak 
zdefiniowanym systemie referencyjnym (systemie oceny) dowolny wariant 
decyzyjny oceniany jest w zależności od jego ulokowania względem istnieją-
cych zbiorów równoważnych. Im bliżej danego zbioru referencyjnego znajduje 
się dany wariant tym bliższa jest jego użyteczność użyteczności przypisanej do 
tego zbioru. Jak więc widać, zaproponowane przez nas podejście nie opiera się 
ani na syntezie kryteriów, ani na porównywaniu parami wariantów decyzyj-
nych, z punktu widzenia metodologii omija więc ograniczenia formalne w sto-
sowalności skal werbalnych. 

Na całość pracy składają się trzy kolejne rozdziały i zakończenie. W roz-
dziale 1 przybliżony zostaje kontekst prowadzonych badań. Omówiony zostaje 
system wspomagania negocjacji NegoManage, na potrzeby którego opracowano 
przybliżoną wcześniej metodę definiowania preferencji. Opisana zostaje krótko 
architektura systemu oraz idea zbiorów wariantów równoważnych jako podsta-
wa implementacji skali werbalnej do budowy systemu oceny ofert negocjacyj-
nych. Rozdział 2 zawiera rozważania dotyczące sposobów definiowania prefe-
rencji za pomocą skal ilościowych oraz skal werbalnych, przybliża zagadnienia 
związane z przejściem między poszczególnymi skalami oraz wskazuje na 
pewne problemy jakie wiążą się z użyciem skal werbalnych w ocenie preferen-
cji. W rozdziale 3 przedstawiamy szczegółowy opis nowatorskiej skali werbal-
nej proponowanej do oceny kompletnych wariantów decyzyjnych. Opisujemy 
podstawy teoretyczne proponowanego podejścia, zagadnienie kalibrowania 
skali oraz procedurę wyznaczania użyteczności numerycznych na skali zin-
tegrowanej. Pracę kończy podsumowanie, w którym nakreślamy również ramy 
przyszłych prac związanych z wykorzystaniem oraz koniecznością testowania 
utylitarności proponowanego podejścia w praktyce negocjacyjnej. 

1. System NegoManage 

Proponowana w niniejszej pracy koncepcja pomiaru preferencji na pod-
stawie skal lingwistycznych stanowi element składowy większego projektu ba-
dawczego, umiejscowionego w kontekście negocjacyjnym, zmierzającego do 
opracowania i budowy teoretycznego modelu negocjacji dwustronnych, a na-
stępnie oprogramowania elektronicznego systemu wspomagania negocjacji 
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handlowych o dowolnej tematyce i kontekście. System ten, nazwany Nego-
Manage* działa w architekturze rozproszonej [7]. Z punktu widzenia funkcjo-
nalności, zaprojektowany został jako uniwersalna platforma negocjacyjna łatwa 
do implementacji w postaci podsystemu wspomagającego dowolny serwis typu 
e-marketplace. System łączy pięciu głównych aktorów: negocjatora, analityka 
negocjacyjnego, mechanizm analizy preferencji, mechanizm budowania profilu 
negocjatora oraz jednostkę wspomagającą dobór strategii negocjacyjnej. Wyżej 
wymienieni aktorzy oddziałują w ramach sześciu ogólnych przypadków użycia 
(rys. 1). System wspiera działania negocjacyjne aktorów we wszystkich fazach 
procesu negocjacyjnego, tj. na etapie przygotowawczym (prenegocjacyjnym), 
podczas negocjacji właściwych (procesu wymiany ofert i argumentacji) oraz  
w fazie postnegocjacyjnej (w czynnościach analitycznych związanych z analizą 
Pareto-optymalności uzyskanego wyniku). 

 
 

 
 
 

Rys. 1. Schemat głównych przypadków użycia systemu NegoManage 
 

W pierwszej fazie negocjacji uczestnicy przygotowują się do rozmów. 
System NegoManage pomaga w strukturyzacji problemu negocjacyjnego, w ra-
mach której negocjator definiuje kwestie negocjacyjne oraz dopuszczalne po-
ziomy realizacji tych kwestii (zakresy) oraz ich rozdzielczości. Dla tak zdefinio-
                                                           
* Nazwa jest złożeniem angielskich słów Negotiation i Management określających ideę funkcjonalności 

samego systemu, który ma pomagać użytkownikowi w sprawnym zarządzaniu swoim procesem negocjacji. 
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wanego problemu decydent określa swoje preferencje definiując pewne oferty 
(pakiety kompletne specyfikujące poziomy rozwiązań wszystkich kwestii ne-
gocjacyjnych) i grupując je w klasy podobieństwa. Klasy te muszą być później 
nazwane przez przypisanie im stosownych etykiet jakości. Proces nazywania 
(oceny) klas wykorzystuje ideę połączonych skal lingwistycznych opisujących 
użyteczność wyróżnionej grupy ofert (rozdział 4). Negocjator musi również 
dokonać kalibracji tej skali użyteczności, co pozwala wskazać ekwiwalenty 
numeryczne wykorzystywanych przez niego termów lingwistycznych i pro-
wadzić dalej proces analityczny (np. związany z postnegocjacyjną poprawą 
uzyskanych przez negocjujące strony rezultatów).  

W fazie drugiej (fazie negocjacji właściwych) system wykorzystuje me-
chanizm analizy preferencji do oceny ofert negocjacyjnych. Mechanizm ten 
pozwala na prowadzenie analizy trade-off przy konstruowaniu kolejnych wa-
riantów ustępstw i ocenie ich skali. Wielokrotne operacje trade-off prowadzone 
dla różnych par kwestii pozwalają bowiem na wygenerowanie zbiorów wa-
riantów równoważnych, którym przypisana zostaje użyteczność werbalno-nu-
meryczna, skalkulowana na podstawie systemu oceny stworzonego w fazie 
prenegocjacyjnej. Negocjator otrzymuje więc kilka wariantów ustępstw ocenia-
nych przez niego jednakowo, które przedstawić może partnerowi w kolejnych 
rundach negocjacji jako warianty porozumienia niewymagające kolejnego 
obniżania jakości dyskutowanego kontraktu. Uruchamiany w tej fazie analityk 
negocjacyjny* jest z kolei odpowiedzialny za analizę wątku negocjacyjnego 
oraz przygotowanie grafów historii ofert obydwu stron. Pozwala to negocjato-
rom śledzić postępy procesu negocjacyjnego i analizować jakość wzajemnie 
czynionych ustępstw. Poza wymianą ofert negocjacyjnych w fazie negocjacji 
właściwych strony wymieniają również komunikaty tekstowe, wzbogacające 
proces negocjacyjny o stosowną argumentację. Na podstawie informacji za-
wartych w komunikatach budowane są profile negocjacyjne stron. Mechanizm 
budowy profilu analizuje wątek komunikacyjny, aby określić dwa poziomy 
cech negocjatora, takie jak asertywność czy kooperatywność. Opierając się na 
zależności między typem wiadomości, która stanowi myśl przewodnią wątku,  
a typem odpowiedzi na tą myśl, wyliczone zostają poziomy obydwu cech. Kal-
kulacja przebiega technicznie zgodnie z autorskim algorytmem profilowania 
[7]. 

W fazie postnegocjacyjej system NegoManage uruchamia moduł anali-
tyczny odpowiedzialny za analizę efektywności uzyskanego rozwiązania. Ana-
liza ta prowadzona jest w przestrzeni wyników obydwu negocjatorów wobec 
wyznaczonej uprzednio granicy krańcowo-efektywnej [29]. Mechanizm po-
szukiwania wariantów lepszych** i optymalnych w sensie Pareto bazuje  na  idei 

                                                           
* Analityk negocjacyjny jest mechanizmem agentowym, uruchamianym przez system bądź samego negocja-

tora. 
** W sensie zdefiniowanych przez negocjatorów preferencji. 
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wyznaczania rozwiązania arbitrażowego Gupty-Livne’a (1988) oraz iteracyjnej 
metody kolejnych przybliżeń granicy Pareto-optymalnej [6]. Taka analiza po-
zwala uniknąć realizowania przez strony warunków kontraktu nieefektywnego  
i zabezpiecza negocjatorów przed zjawiskiem opisywanym w teorii negocjacji 
jako „pozostawienie korzyści na stole negocjacyjnym”, czyli nieskonsumo-
wanie całego tortu negocjacyjnego. 

Z całego procesu wspomagania realizowanego przez NegoManage naj-
bardziej istotna, z punktu widzenia wprowadzania lingwistycznej oceny uży-
teczności, jest idea tworzenia i samo pojęcie zbioru wariantów równoważnych. 
Zbiór wariantów równoważnych, wygenerowany w procesie analizy preferencji, 
jest częścią systemu scoringowego pozwalającego na ocenę dowolnej oferty 
negocjacyjnej w trakcie negocjacji właściwych. Jak wspomniano już wcześniej, 
użytkownik może definiować taki zbiór wariantów równoważnych stosując 
wielokrotne operacje trade-off, czyli zaniżając poziomy realizacji pewnych 
kwestii przy jednoczesnym kompensowaniu ich wyższymi poziomami realizacji 
kwestii innych. Tenże, zbiór nazwiemy zbiorem referencyjnym, jako, że sta-
nowi on punkt odniesienia do budowy właściwej charakterystyki zbioru wa-
riantów równoważnych (czyli również innych, które cechować się będą tą samą 
użytecznością). Charakterystyka zbioru wariantów równoważnych zostaje zbu-
dowana w postaci rozkładu prawdopodobieństwa nad zbiorem referencyjnym. 
Rozkład prawdopodobieństwa jest budowany w oparciu o podejście Kernel 
Density Estimation [27] w taki sposób, że warianty należące do zbioru referen-
cyjnego mają przypisaną maksymalną wartość prawdopodobieństwa. Natomiast 
dla innych wariantów prawdopodobieństwo jest niższe i zależy od odległości 
każdego takiego wariantu od wariantu należącego do zbioru referencyjnego 
(charakteryzującego się maksymalnym prawdopodobieństwem prznależności). 
Przypisane w ten sposób prawdopodobieństwo może więc zostać zinterpreto-
wane jako poziom przynależności wariantu do zbioru wariantów równo-
ważnych. System NegoManage stosuje dalej podejście Kernel Density Esti-
mation i buduje wielomodalny rozkład dla każdego zbioru wariantów równo-
ważnych wykorzystując klasteryzację hierarchiczną [14] tak, by w efekcie 
otrzymać klastry, nad którymi zbudowane zostaną mody. Dopiero taki opis 
całego systemu referencyjnego można uznać za kompletny system oceny ofert 
negocjacyjnych. 

W przedstawionym wyżej algorytmie wyznaczania systemu oceny ofert 
negocjacyjnych kluczowy jest odpowiedni dobór sposobu wyrażania oceny ge-
nerowanych przez negocjatora zbiorów referencyjnych. W kolejnym rozdziale 
pracy przedyskutujemy pokrótce problematykę definiowania oceny z użyciem 
skal numerycznych (ilościowych) i werbalnych.  
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2. Skale numeryczne a skale werbalne 

Stosowanie skali werbalnej na jakimkolwiek poziomie oceny problemu 
decyzyjnego (czy to w definiowaniu istotności kryteriów (wag), czy przy 
porównywaniu wariantów lub poziomów realizacji kryteriów) uważane jest za 
prostsze i bardziej intuicyjne, niż operowanie skalą ilościową. Dzieje się tak 
dlatego, iż w przypadku skal werbalnych decydent używa wyrażeń języka na-
turalnego. Jednakże skali werbalnej brakuje precyzji. Sformułowania typu 
„mniej”, „dużo mniej”, „średnio” mają subiektywnie różne interpretacje zależne 
od decydenta, który tych sformułowań używa, przy czym nie jest możliwe 
również jednoznaczne i proste zdefiniowanie, jak interpretować różnice oceny 
wyrażone poszczególnymi termami lingwistycznymi. Dzieje się tak dlatego,  
iż nie istnieje uniwersalny sposób ilościowego (czy statystycznego) określania 
odległości między dwoma poziomami skali werbalnej. Najtrudniejszym zagad-
nieniem w praktycznym wykorzystaniu skali werbalnej jest właśnie określenie 
numerycznej interpretacji wyrażeń werbalnych (ekwiwalentów ilościowych) 
używanych do oznaczania poszczególnych poziomów tejże skali. Z tego punktu 
widzenia oceny numeryczne trzeba uznać za bardziej precyzyjne od ocen wer-
balnych. Pozwalają one ponadto (w zależności od typu przyjętej skali nume-
rycznej) na prowadzenie pewnych obliczeń [13], niezbędnych chociażby  
w późniejszej agregacji cząstkowych ocen wariantów decyzyjnych. Jednakże 
ludzie często wolą używać wyrażeń werbalnych niż numerycznych. Wiele osób 
niechętnie wyraża opinię w sposób numeryczny, wybierając zamiast operacji na 
liczbach operacje nienumerycznymi wyrażeniami [10]. Ludzie twierdzą, że 
„myślą” słowami, nie liczbami i dlatego też lepiej rozumieją znaczenie słów,  
a nie liczb. Zimmer (1983) twierdzi, że bardziej naturalnym jest myślenie  
i mówienie o niepewności za pomocą wyrażeń werbalnych oraz że ludzie 
potrafią lepiej stosować zasady języka niż zasady prawdopodobieństwa. Nie-
numeryczne frazy lepiej oddają właściwą dla opinii niepewność [9]. Oczywiście 
należy mieć jednocześnie świadomość, iż takie nieostre definiowanie ocen (czy 
preferencji) w postaci termów lingwistycznych może skutkować nie tylko bra-
kiem precyzji finalnego systemu oceny, ale także pewnym brakiem jego 
spójności. Przyczyna tego może być dwojaka. Z jednej strony błędy mogą być 
popełniane przez samych decydentów i dotyczyć jakiejś nieuzasadnionej inter-
pretacji ocen słownych [34]*, z drugiej jednak mogą być związane z przyjętą 
metodologią przetwarzania i obróbki takich ocen [25; 21]. 
  

                                                           
* Ciekawą i wyczerpującą dyskusję na ten temat znaleźć można w pracy Tyszki i Zalaśkiewicza (2001). 
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Numeryczna interpretacja wyrażeń werbalnych stanowi problem ba-
dawczy od trzech dekad. W wielu eksperymentach badacze próbowali ustalić 
jak ludzie interpretują wyrażenie typu: „możliwie”, „prawdopodobnie”, „prawie 
na pewno” [2; 4; 12; 28]. Literatura pokazuje, że ludzie różnie przypisują nume-
ryczne wartości wyrażeniom werbalnym. Na przykład, jeśli wiadomość 
zawierająca wyrażenie werbalne zostaje przesłana od jednego aktora do drugie-
go, odbiorca może mieć (i zazwyczaj ma) inną interpretację tego wyrażenia niż 
miał nadawca [12]. To samo wyrażenie może mieścić się w bardzo szerokim 
zakresie interpretacyjnym różnych decydentów, a co za tym idzie, skutkować 
znacznym rozrzutem numerycznej interpretacji tego wyrażenia werbalnego. 
Dlatego też zmierza się do stworzenia pewnych kanonów interpretacyjnych wy-
rażeń werbalnych, pozwalających na powiązanie oceny werbalnej z jej ekwiwa-
lentem numerycznym i uzmysłowieniu decydentowi konsekwencji jakie te  
oceny − mogą mieć na późniejszy proces analityczno obliczeniowy. Pewne 
standardy definiowania ekwiwalentów numerycznych dla termów lingwistycz-
nych proponowane są oddzielnie dla problemów określania wag kryteriów [16], 
czy porównania wariantów między sobą i dotyczą zarówno precyzyjnego 
określania ekwiwalentów w postaci wartości skalarnych, jak i nieostrej definicji  
w postaci liczb przedziałowych lub rozmytych [1]. Przykład różnych projekcji 
opisu lingwistycznego na rozmyte ekwiwalenty numeryczne (w tym przypadku 
na liczby trójkątne) zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

 
Cechy lingwistyczne wykorzystywane do określania rankingu wariantów decyzyjnych 

Cecha lingwistyczna 
Ekwiwalent numeryczny cechy (trójkątna liczba rozmyta) 

Według Ou i Chou (2009) Według Chen (2000) 
Bardzo słaby (BS) (0, 0, 10) (0, 0, 1) 
Słaby (S) (0, 10, 30) (0, 1, 3) 
Średnio słaby (ŚS) (10, 30, 50) (1, 3, 5) 
Dostateczny (D) (30, 50, 70) (3, 5, 7) 
Średnio dobry (ŚD) (50, 70, 90) (5, 7, 9) 
Dobry (D) (70, 90, 100) (7, 9, 10) 
Bardzo dobry (BD) (90, 100, 100) (9, 10, 10) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [30]. 
 

Alternatywnie, nadawca oraz odbiorca przekazu mogą mieć swoje własne 
interpretacje werbalne standardowego przekazu numerycznego. Definicja na-
dawcy odwzorowywana jest w ustandaryzowanej skali numerycznej i prze-
kazywana odbiorcy, który interpretuje ją zgodnie ze swoją skalą. Mimo różnic 
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opisu werbalnego, istnieje pewność co do istoty zagadnienia, które termy te 
opisują po obydwu stronach toczonej dyskusji. Schemat takiego kodowania 
przedstawiono na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Translacja wyrażenia werbalnego po stronie nadawcy i przekaz kanałem transmisji wyra-

żenia numerycznego do odbiorcy 
 

Ze względu na różnorodność interpretacji wyrażeń werbalnych analizuje 
się czynniki wpływających na tę interpretację. Jednym z takich czynników jest 
doświadczenie decydenta. Trzy prace w dziedzinie podejmowania decyzji  
w medycynie dają jednak sprzeczne rezultaty. Nakao i Axelrod (1983) odkryli 
zjawisko większego konsensusu pomiędzy lekarzami niż pomiędzy nieeksper-
tami (np. pacjentami) przy definiowaniu numerycznego znaczenia wyrażeń 
werbalnych. Jednakże zespół Konga [20] oraz Timmermans (1994) odkryli póź-
niej brak wpływu doświadczenia na ową interpretację. Drugim czynnikiem 
wpływającym na poziom różnorodności interpretacji jest porządek, w jakim 
wyrażenia werbalne są prezentowane. Hamm (1991) odkrył wyższą różno-
rodność w przypisywaniu wartości numerycznych do ocen werbalnych, gdy wy-
rażenia były prezentowane w porządku losowym. Zespół naukowy Clarke’a 
[10] otrzymał podobne rezultaty. Trzecim czynnikiem, który może mieć wpływ 
na różnorodność interpretacji wyrażeń werbalnych jest kontekst definiowania 
oceny, tj. sytuacja prezentowania ocenianego wyrażenia w sposób wyizolowany 
bądź też jako części większego tekstu. Wyniki badan opisanych w literaturze są 
sprzeczne również i w tej kwestii. Mapes (1979) oraz Bryant i Norman (1980) 
argumentują, iż numeryczne interpretacje wyrażeń werbalnych zależą od kon-
tekstu. Beyth-Marom (1982) oraz  Brun i Teigen (1988) potwierdzają, że oceny 
są bardziej różnorodne gdy wyrażenie pojawia się w kontekście, niż gdy jest 
oceniane poza kontekstem. Tymczasem Bass (1974) oraz Timmermans (1994) 
odkryli brak wpływu kontekstu na różnorodność interpretacji. Wydaje się za-
tem, iż nie ma jednoznacznej relacji pomiędzy różnorodnością interpretacji  
a kontekstem. Być może, jak to zauważyli Budescu i Wallsten (1985), po prostu 
sam kontekst nie jest dobrze zdefiniowaną jednowymiarową koncepcją. 

W celu rozwiązania problemu różnych interpretacji wyrażeń werbalnych 
przez dwóch różnych aktorów, w kolejnym rozdziale pracy zaproponujemy 
nową metodę definiowania preferencji wykorzystującą podwójna skalę wer-
balną. Zdefiniowane w ten sposób preferencje będą stosownie kalibrowane  
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i dekodowane na unormowane ekwiwalenty numeryczne, pozwalające na pro-
wadzenie ewentualnej analizy symetrycznej problemu z punktu widzenia  
obydwu aktorów jednocześnie, co ma swe uzasadnienie w kontekście negocjacji 
dwustronnych, gdzie zaimplementowane zostało proponowane przez nas roz-
wiązanie.  

3. Propozycja nowej, zintegrowanej skali werbalnej 

Aby nie utracić intuicyjności budowanej skali werbalnej, liczba po-
ziomów tej skali musi być ograniczona. Badania z zakresu psychologii decyzji 
sugerują użycie maksymalnie siedmiu termów skali werbalnej. Jednakże liczba 
siedmiu punktów skali redukuje elastyczność oceny wariantów. Interpretowalne 
odległości między dwoma sąsiednimi poziomami skali mogą być duże, a w sy-
tuacji siedmiu poziomów realizacji zwykle pozostaną niezdefiniowane lub źle 
uchwycone [21]. W celu uzyskania wyższej precyzji liczba termów powinna 
być zwiększona. Z drugiej jednak strony, zwiększenie liczby termów zwykłej 
skali lingwistycznej może doprowadzić do utraty jej intuicyjności, gdyż de-
cydent może przestać odróżniać niektóre z poziomów skali (ich zapis słowny 
oznaczać będzie dla niego to samo).  

W celu rozwiązania powyższego problemu w proponowanym przez nas 
podejściu stosujemy dwie skale. Pierwsza skala ma na celu jedynie zgrubną 
ocenę wariantu. Natomiast skala druga ma na celu doprecyzowanie oceny 
pierwszej, poprzez określenie umiejscowienia wariantu pomiędzy dwoma 
sąsiednimi termami skali pierwszej. Innymi słowy, w kroku pierwszym oceny 
wybranego wariantu decyzyjnego decydent określa poziom pierwszej skali, 
który najlepiej opisuje jakość tego wariantu (definiuje poziom jakości, który jest 
zapewniany przez ten wariant). W drugim kroku zaś wybiera on poziom umiejs-
cowienia tego wariantu pomiędzy dwoma następującymi po sobie poziomami 
skali pierwszej (tj. między poziomem, który oceniany wariant zapewnia, a po-
ziomem następnym, którego już nie osiaga), stosując do tego zadania bardziej 
szczegółową skalę drugą. Druga skala rozbija zakres pomiędzy dwoma sąsied-
nimi termami skali pierwszej na podpoziomy. Na przykład, wariant może prze-
wyższać poziom bazowy (np. „Wysoki”) skali pierwszej, lecz nie sięgać pozi-
omu „Bardzo Wysoki”. Druga skala jest stosowana właśnie do określenia  
stopnia przewyższenia przez oceniany wariant bazowego poziomu „Wysoki”. 
Wariant może bowiem przewyższać poziom „Wysoki” w niewielkim stopniu  
i wtedy ostateczny poziom przypisany do wariantu wynosi „Trochę Wyżej niż 
Wysoki” lub bardzo, a wówczas jego definicja werbalna wyniesie „Znacznie 
wyżej niż Wysoki”. Ideę takiej skali pomiaru zaprezentowano na rys. 3. 
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Rys. 3. Ilustracja podwójnej, zintegrowanej skali werbalnej do oceny zgrubnej i szczegółowej 
wariantu decyzyjnego 
 
Jak pokazano na rys. 3 rozbicie odległości pomiędzy poziomami skali 

pierwszej poprzez użycie drugiej skali lingwistycznej pozwala na zwiększenie 
precyzji oceny wariantu bez utraty intuicyjności oceny. Zakładając, że liczba 
poziomów obydwu skal jest niska (na przykład nie większa niż 7) pozwala nam 
to utrzymać intuicyjność całej analizy preferencji niezbędnej do zbudowania 
pełnego systemu oceny wariantów decyzyjnych. Ponadto, dzięki stosowaniu 
podwójnej, zintegrowanej skali uzyskujemy wyższą precyzję oceny. Przyj-
mując, że obydwie skale mają siedem poziomów, fuzja skal daje ostatecznie  
37 możliwych poziomów oceny na skali zintegrowanej. 

3.1. Kalibracja skali werbalnej 

Kalibracja skali lingwistycznej polega na przypisaniu wartości nume-
rycznych (interpretowanych jako użyteczności) do wszystkich poziomów tejże 
skali. Kalibrując przedstawioną w poprzedniej części pracy pierwszą skalę 
lingwistyczną proponujemy wykorzystać skalę numeryczną użyteczność naj-
częściej stosowaną w innych metodach wielokryterialnej oceny, jak na przykład 
w algorytmach MAUT, gdzie użyteczność definiuje się zazwyczaj w zakresie 
[0; 100] (lub ekwiwalentnie [0; 1]). Taka definicja ocen numerycznych zacho-
wuje pewną intuicyjną interpretację w której najgorzej oceniony wariant otrzy-
muje scoring równy 0 (zerowa jakość), a najlepiej oceniony – scoring 100 
(pełna, 100% jakość). Przykładową kalibrację dwustopniowej skali lingwis-
tycznej przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2 

 
Przykładowa kalibracja podwójnej skali lingwistycznej 

Wartość lingwistyczna  
(Skala pierwsza) 

Ekwiwalent numeryczny  
(użyteczność) 

Bardzo Słabo 0 
Słabo 15 
Nisko 30 
Średnio 40 
Średnio Zadowalająco 55 
Zadowalająco 70 
W pełni zadowalająco 100 

Wartość lingwistyczna  
(Skala druga) 

Ekwiwalent numeryczny  
(użyteczność) 

Równo z 0 
Nieznacznie Wyżej niż 10 
Trochę Wyżej niż 20 
Wyżej niż 30 
Znacznie Wyżej niż 40 
Dużo Wyżej niż 50 
O Wiele Wyżej niż 60 

 
Z przykładu zapisanego w tabeli 2 wynika, iż użytkownik przypisał do 

wszystkich termów lingwistycznych pierwszej skali oceny z zakresu 0 do 100,  
a do termów lingwistycznych drugiej skali wartości numeryczne od 0 do 60. Na 
pierwszej skali użytkownik ogólnie definiuje poziomy użyteczności dla ocenia-
nego wariantu. Poziomy drugiej skali zostają zestandaryzowane w taki sposób, 
że pierwszy poziom skali drugiej pokrywa się z poziomem skali pierwszej 
(pierwszy poziom drugiej skali werbalnej definiowany jest jako „równo z”, 
konsekwentnie więc musi on odpowiadać jakością dokładnie podstawowemu 
stopniowi skali pierwszej) oraz ostatni poziom skali drugiej pokrywa się 
 z następnym poziomem skali pierwszej (taka interpretacja przypisana jest pozi-
omowi „o wiele wyżej niż”). Zakładając, iż operujemy użytecznością 
kardynalną różnice w ocenie kolejnych poziomów skali drugiej wyznaczają 
przyrosty użyteczności na skali pierwszej. W tak zdefiniowanej podwójnej skali 
werbalnej dysponować będziemy ostatecznie 37 poziomami oceny dostępnymi 
decydentowi.  

Na rys. 4 przedstawiono przykładowy interfejs definicji oceny wariantu 
w zintegrowanej skali werbalnej, udostępniany przez system NegoManage. 
Podczas oceny wariantu użytkownik systemu dobiera za pomocą suwaków po-
ziom ze skali pierwszej, a następnie ze skali drugiej doprecyzowującej (jak 
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widać, na rysunku dobrano ze skali pierwszej poziom „Słabo”). Tak zdefinio-
wane preferencje werbalne muszą zostać przekodowane na ekwiwalenty nu-
meryczne zgodnie z definicją użyteczności poszczególnych poziomów skali 
pierwszej i drugiej.  

 
 

 
 
Rys. 4. Ocena wariantów decyzyjnych na zintegrowanej skali werbalnej w systemie Nego-

Manage.  
 

3.2. Użyteczności numeryczne skali zintegrowanej 

Ostatnim zadaniem związanym z opracowaniem pełnej skali zintegro-
wanej jest określenie wartości numerycznych odpowiadających wszystkim 37  
termom lingwistycznym. Wartości skali numerycznej zostają wyliczone w na-
stępujący sposób. Dla poziomów zintegrowanej skali użyteczności pokrywają-
cych się z poziomami skali pierwszej wartości numeryczne użyteczności są 
pobierane z wartości numerycznych pierwszej skali (oznaczonych przez ifS , 
gdzie }7,..,1{∈i  i oznacza numer kolejnego poziomu skali pierwszej).  

Dla poziomów pośrednich (poziomów pomiędzy poziomami skali pierw-
szej) generowanych przy pomocy skali drugiej wartości numeryczne zostają 
przypisane proporcjonalnie do wartości skali drugiej (wartości skali drugiej 
oznaczamy z kolei przez jsS , gdzie }7,..,1{∈j  i oznacza numer kolejnego 
poziomu skali drugiej). Użyteczność poziomów pośrednich skali zintegrowanej 
wyznaczymy zatem z formuły 
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przeskalowanej do przedziału ]1,0[ .  
Jeśli 7=i  użyteczność wypadkowa ),( jilitynumericUti  pokrywa się  

z poziomem pierwszej skali ( 7fS ), gdyż mamy do czynienia z najwyższa oceną 
dostępną w utworzonej skali zintegrowanej. Jeśli 7=j  oraz 7<i  użyteczność 
wypadkowa ),( jilitynumericUti  pokrywa się z następnym poziomem skali 
pierwszej ( 1+ifS ).  

W tabeli 3 ilustrujemy pełną skalę zintegrowaną składającą się z 37 osta-
tecznych termów lingwistycznych wraz z ich ekwiwalentami numerycznymi 
wyznaczonymi zgodnie z formułą (*). W pierwszej kolumnie tabeli zaprezen-
towano poziomy skali pierwszej, w drugiej kolumnie uszczegółowienia każdego 
termu lingwistycznego skali pierwszej termami ze skali drugiej, w kolumnie  
trzeciej dokonano złożenia, uzyskując tym samym termy skali zintegrowanej. 
Czwarta kolumna zawiera wartości numeryczne użyteczności odpowiadające 
termom skali zintegrowanej, wyznaczone zgodnie z definicja decydenta (ta- 
bela 2). 

Tak zdefiniowaną, skalibrowaną skalę z wyznaczonymi ekwiwalentami 
numerycznymi w postaci użyteczności kardynalnych wykorzystać można do 
oceny wariantów decyzyjnych, jak również do dalszych, bardziej zaawansowa-
nych analiz. Przykładowo w kontekście negocjacyjnym systemy oceny ofert  
obydwu negocjatorów wyznaczone na podstawie zintegrowanej skali werbalnej 
nadają się do analizy symetrycznej jakości osiągniętego kompromisu i jego 
analitycznej poprawy. 
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Tabela 3 

 
Zintegrowana skala lingwistyczna wraz z ekwiwalentną użytecznością numeryczną 

Poziomy  
pierwszej skali

Poziomy 
drugiej skali 

Nazwa termu lingwistycznego 
w skali wypadkowej 

Użyteczność  
numeryczna 

1 2 3 4 
Bardzo Słabo Równo z Równo z Bardzo Słabo 0 

Nieznacznie wyżej niż Nieznacznie wyżej niż Bardzo Słabo 2,5 
Trochę wyżej niż Trochę wyżej niż Bardzo Słabo 5 
Wyżej niż Wyżej niż Bardzo Słabo 7,5 
Znacznie wyżej niż Znacznie wyżej niż Bardzo Słabo 10 
Dużo wyżej niż Dużo wyżej niż Bardzo Słabo 12,5 
O wiele wyżej niż O wiele wyżej niż Bardzo Słabo 15 

Słabo Równo z Równo z Słabo 15 
Nieznacznie wyżej niż Nieznacznie wyżej niż Słabo 17,5 
Trochę wyżej niż Trochę wyżej niż Słabo 20 
Wyżej niż Wyżej niż Słabo 22,5 
Znacznie wyżej niż Znacznie wyżej niż Słabo 25 
Dużo wyżej niż Dużo wyżej niż Słabo 27,5 
O wiele wyżej niż O wiele wyżej niż Słabo 30 

Nisko Równo z Równo z Nisko 30 
Nieznacznie wyżej niż Nieznacznie wyżej niż Nisko 31,67 
Trochę wyżej niż Trochę wyżej niż Nisko 33,34 
Wyżej niż Wyżej niż Nisko 35 
Znacznie wyżej niż Znacznie wyżej niż Nisko 36,68 
Dużo wyżej niż Dużo wyżej niż Nisko 38,35 
O wiele wyżej niż O wiele wyżej niż Nisko 40 

Średnio Równo z Równo z Średnio 40 
Nieznacznie wyżej niż Nieznacznie wyżej niż Średnio 42,5 
Trochę wyżej niż Trochę wyżej niż Średnio 45 
Wyżej niż Wyżej niż Średnio 47,5 
Znacznie wyżej niż Znacznie wyżej niż Średnio 50 
Dużo wyżej niż Dużo wyżej niż Średnio 52,5 
O wiele wyżej niż O wiele wyżej niż Średnio 55 

Średnio  
Zadowalająco 

Równo z Równo z Średnio Zadowalająco 55 
Nieznacznie wyżej niż Nieznacznie wyżej niż Średnio  

Zadowalająco 
57,5 

Trochę wyżej niż Trochę wyżej niż Średnio Zadowala-
jąco 

60 

Wyżej niż Wyżej niż Średnio Zadowalająco 62,5 
Znacznie wyżej niż Znacznie wyżej niż Średnio Zadowa-

lająco 
65 
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cd. tabeli 3 

1 2 3 4 
 Dużo wyżej niż Dużo wyżej niż Średnio Zadowala- 

jąco 
67,5 

O wiele wyżej niż O wiele wyżej niż Średnio Zadowala-
jąco 

70 

Zadowalająco Równo z Równo z Zadowalająco 70 
Nieznacznie wyżej niż Nieznacznie wyżej niż Zadowalająco 75 
Trochę wyżej niż Trochę wyżej niż Zadowalająco 80 
Wyżej niż Wyżej niż Zadowalająco 85 
Znacznie wyżej niż Znacznie wyżej niż Zadowalająco 90 
Dużo wyżej niż Dużo wyżej niż Zadowalająco 95 
O wiele wyżej niż O wiele wyżej niż Zadowalająco 100 

W pełni  
zadowalająco 

Równo z Równo z W pełni zadowalająco 100 

 

Podsumowanie 

W niniejszej pracy zaproponowaliśmy sposób konstrukcji nowej skali 
werbalnej, pozwalającej na ocenę wariantu decyzyjnego w sposób lingwistycz-
ny. Problem niskiej precyzji skali werbalnej, powiązany z brakiem realnych 
możliwości (interpretacyjnych) wprowadzania większej liczby termów lingwis-
tycznych, został rozwiązany poprzez wprowadzenie integracji dwóch skal wer-
balnych, skali pierwszej, pozwalającej na zgrubną ocenę wariantu oraz skali 
drugiej, doprecyzowującej ocenę skali pierwszej. Poprzez integrację dwóch skal 
werbalnych otrzymano możliwość oceny wariantu na 37 stopniowej skali wer-
balnej. W pracy przedyskutowano wady i zalety skali werbalnej jak również 
przedstawiono mechanizm odwzorowania skali werbalnej w skalę numeryczną 
po uprzednim odwzorowaniu dwóch skal składowych w skale numeryczne. 
Mechanizm ten zaimplementowany został w systemie wspomagania negocjacji 
NegoManage do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych, a jego uniwer-
salność pozwala na wykorzystanie tak zdefiniowanych ocen wariantów również  
w symetrycznej, teoriogrowej analizie całego procesu negocjacyjnego, stwarza-
jąc możliwości prowadzenia skutecznej mediacji czy arbitrażu. Nasza propo-
zycja, jak każde nowo opracowane konceptualnie narzędzie, wymaga testów na 
użytkownikach finalnych. Poprawność metodologiczna bowiem nie jest wy-
starczająca do uznania narzędzia za użyteczne. Kolejnym etapem planowanych 
przez nas prac badawczych będzie dokonanie pogłębionej analizy użytecz- 
ności i akceptowalności zaproponowanej skali werbalnej przez negocjatorów,  
uczestników negocjacji elektronicznych prowadzonych za pomocą systemu  
NegoManage. Podczas tychże testów badane będą zalety oraz wady zapropo-
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nowanej metody, co pozwoli na ewentualne dostosowanie jej do wymogów 
użytkownika końcowego, przy zachowaniu metodologicznej zgodności i po-
prawności. 
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USING THE LINGUISTIC SCALES FOR DEFINING UTILITIES  

IN PREFERENCE ELICITATION PROCESS 
 

Summary 
 
In this work we discuss the problem of defining preferences by means of verbal scales. 

We propose a novel method combining two simple 7-point verbal scales to keep both the intuitive 
interpretation of the linguistic terms and adequate precision of the obtained scale. The solution  
we propose is applied in the negotiation context as a supportive tool of the NegoManage elec-
tronic negotiation system. In our paper we discuss pros and cons of using both numeric  
and linguistic scales. Finally we discuss the way the novel linguistic scale is built and described  
how the numerical equivalents are determined for each linguistic term of the proposed scale. 
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EFEKTYWNE METODY WYZNACZANIA  

MEDIANY KEMENY’EGO 
 
 

Wprowadzenie 

Istnieje wiele sposobów upraszczania zadania wyznaczania mediany  
Kemeny’ego, które w przypadku ogólnym stanowi problem NP-trudny. W pra-
cy przedstawiono jedną z takich metod.  

Założymy, że dany jest zbiór obiektów O   = {O1, …, On} oraz zbiór eks-
pertów K  = {1, ... , K}. Zadaniem ekspertów jest uporządkowanie zbioru  
obiektów zgodnie z przyjętym kryterium lub zbiorem kryteriów. Zakładamy 
również, że wszystkie obiekty ze zbioru O  są porównywane ze sobą oraz, że  
w opiniach ekspertów mogą występować obiekty równoważne. W dotychcza-
sowych rozważaniach posługiwano się przede wszystkim macierzami porównań 
parami oraz wyznaczaną na ich podstawie tzw. macierzą strat R. Celem pracy 
jest zwrócenie uwagi na fakt, że można uzyskać interesujące wyniki wpro-
wadzając do rozważań macierz rozkładu głosów ekspertów L.  

Zaproponowana metoda wykorzystuje twierdzenie Litvaka [3] podające 
warunek konieczny i dostateczny, który musi spełniać uporządkowanie, aby sta-
nowiło medianę. Można pokazać – wykorzystując to twierdzenie oraz zależ-
ności między macierzami R i L – że wyznaczanie mediany sprowadza się do 
wyznaczenia relacji większości, jaką powinny spełniać obiekty tworzące szu-
kane uporządkowanie. Następnie należy dokonać eliminacji ze zbioru wszyst-
kich możliwych uporządkowań n obiektów tych uporządkowań, w których wy-
magane relacje większości między obiektami nie są spełnione. Jeżeli w wyniku 
tego postępowania otrzymano więcej niż jedno uporządkowanie, należy wybrać 
to, którego odległość (w sensie Kemeny’ego) od zbioru uporządkowań po-
danych przez ekspertów jest najmniejsza.  

1. Definicje mediany Kemeny’ego. Podejście klasyczne [1] 

Oceny pary obiektów podane przez ekspertów mogą mieć postać (dla 
uproszczenia zapisu pominięto indeks eksperta) 



Hanna Bury, Dariusz Wagner 44

Oi f Oj,  co oznacza, że obiekt Oi jest – ze względu na przyjęte kryterium 
(zbiór kryteriów) – lepszy od obiektu Oj, 

Oi ≈ Oj,  co oznacza, że obiekty Oi oraz Oj są – ze względu na przyjęte kry-
terium (zbiór kryteriów) – równoważne, 

Oi p Oj,  co oznacza, że obiekt Oi jest – ze względu na przyjęte kryterium 
(zbiór kryteriów) – gorszy od obiektu Oj. 

Stosowany jest również zapis w postaci uporządkowania 
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W dalszych rozważaniach przyjmujemy, że eksperci podają swoje oceny 
w postaci uporządkowań*. 

Zakładamy, że mamy uporządkowanie Pk podane przez eksperta o nu-
merze k oraz dane uporządkowanie P. 

Definicja 1 [1] 

Odległość między parą obiektów Oi, Oj w uporządkowaniu P oraz parą 
tych samych obiektów w uporządkowaniu Pk jest definiowana następująco 

k
ijij

k
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Definicja 2 [1] 

Odległość między uporządkowaniami P oraz Pk jest definiowana 
następująco 
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* Mając dane uporządkowanie można na jego podstawie uzyskać – w sposób jednoznaczny – macierz po-

równań obiektów parami. Należy podkreślić, że znajomość tej macierzy nie zawsze umożliwia wyznaczenie 
odpowiadającego jej uporządkowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy podane oceny par obiektów nie są 
przechodnie. 
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Przyjmiemy, że w uporządkowaniu P obiekt Oi poprzedza Oj, czyli aij=1. 
Wprowadzamy oznaczenie 

Kkaaar k
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k
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k
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Współczynniki k
ijr  mogą przyjmować następujące wartości 
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Wzór (4) przybiera zatem postać 
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Definicja 3 [3] 

Odległość ),( )(kPPd  uporządkowania P od zbioru uporządkowań  
P(k) = {P1, ..., PK} podanych przez ekspertów wynosi 
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Macierz R=[rij] nosi nazwę macierzy strat. Ze wzoru (6) wynika, że 
wartości elementów macierzy R zależą wyłącznie od postaci uporządkowań 
podanych przez ekspertów.  

Definicja 4 [3] 

Medianą Kemeny’ego nazywamy takie uporządkowanie P~ , że 

),(min),~( )()( k

P

k PPdPPd =  (10)

Z definicji mediany Kemeny’ego (10) oraz wzoru (9) wynika, że zadanie 
wyznaczenia mediany Kemeny’ego można sprowadzić do takiego przestawienia 
wierszy i kolumn macierzy R (tzn. zmiany kolejności obiektów), aby suma  
elementów rij nad przekątną główną była jak najmniejsza. Należy podkreślić,  
że istnieje wiele sposobów upraszczania zadania wyznaczania mediany  
Kemeny’ego. Niektóre z nich zostaną omówione w niniejszej pracy. 
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Definicja 5 [3] 

Macierz strat jest przechodnia, jeżeli z warunku 

jsjsjjjsjsjjjjjj iiiiiiiiiiii rrrrrr
++++++++

≤≤≤  że wynika,  oraz 
1111

 

i = 1,...n , j = 1,...n − 1 , s = 2,…, (n − j) 
(11)

Warto odnotować, że warunek przechodniości nie wymaga aby s = 2.  
W przypadku ogólnym dla K ≥ 3 macierz strat odpowiadająca dowolnym 
uporządkowaniom }{ 1 K)k( P,,PP K=  nie musi być przechodnia. 

Definicja 6 [3] 

Przyjmujemy, że zwycięzcą w sensie Condorceta jest obiekt, który zda-
niem większości ekspertów (KW ≥ K/2) poprzedza pozostałe obiekty*.  

Definicja 7 [3] 

Zbiór uporządkowań ma własność Condorceta, jeżeli dla każdego pod-
zbioru obiektów istnieje zwycięzca w sensie Condorceta. 

Obiekty będące zwycięzcami w sensie Condorceta są wyznaczane na-
stępująco. Najpierw określa się zwycięzcę Condorceta dla całego zbioru  
obiektów {Oi} i = 1, ..., n. Następnie obiekt ten jest usuwany ze zbioru  
obiektów i wyznaczany jest – o ile istnieje – zwycięzca Condorceta dla (n − 1) 
elementowego podzbioru obiektów. Tak wyznaczony obiekt jest usuwany  
ze zbioru obiektów i postępowanie jest powtarzane dla kolejnych podzbiorów. 

Twierdzenie 1 [3] 

Macierz strat odpowiadająca uporządkowaniom },,{ 1)( Kk PPP K=  jest 
przechodnia wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór tych uporządkowań ma własność 
Condorceta. 

Twierdzenie 2 [3] 

Jeżeli dany zbiór uporządkowań },,{ 1)( Kk PPP K=  ma własność Con-
dorceta, to medianę Kemeny’ego stanowi uporządkowanie obiektów 

},,,,{~
121 nn iiii OOOOP

−
= K  będących zwycięzcami Condorceta dla kolejnych 

podzbiorów obiektów. Dla tego uporządkowania odległość ),~( )(kPPd  jest kre-
sem dolnym odległości od zbioru uporządkowań P(k). Oznacza się ją literą H.  
                                                           
* Niektórzy autorzy przyjmują, że warunek ten ma postać (KW > K/2). 
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Twierdzenie 3 [3] 

Jeżeli w medianie nie występują obiekty równoważne, wówczas  
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gdzie )1(
PI  − zbiór indeksów (i,j), dla których w uporządkowaniu P mamy 

ji OO f , tzn. 1=ija . 
Ta zależność może być zastosowana do wyznaczenia kresu dolnego H 

odległości (9). Litvak wykazał, że spełnione jest następujące twierdzenie. 

Twierdzenie 4 [3] 
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2. Zastosowanie macierzy rozkładu głosów ekspertów 

W dotychczasowych rozważaniach posługiwano się przede wszystkim 
macierzą porównań parami. Wprowadzając do rozważań macierz rozkładu 
głosów ekspertów można uzyskać istotne wyniki. 

Założymy, że dany jest zbiór uporządkowań n obiektów podanych przez 
K ekspertów }.,,{ 1)( Kk PPP K=  Założymy również, że w opiniach ekspertów 
mogą występować obiekty równoważne.  

Wprowadzimy oznaczenia: 
lij − liczba ekspertów, których zdaniem Oi f Oj 

(14)
lji − liczba ekspertów, których zdaniem Oj f Oi 
mij − liczba ekspertów, których zdaniem Oi ≈ Oj, tzn., że obiekty 

Oi oraz Oj są równoważne w sensie przyjętego kryterium (zbioru 
kryteriów).  

 
Zatem spełniona jest równość lij + lji + mij = K. (15)

Z definicji macierzy strat R = [rij] (6), (8), wynika, że  
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skąd 
rij = 0·lij + 1·mij + 2lji (17)

Jeżeli w uporządkowaniach występują obiekty równoważne zazwyczaj 
przyjmuje się – aby był spełniony wzór (15) – że każdy z obiektów równo-
ważnych otrzymuje 1/2 głosu eksperta.  

Niech 

ijijij mll 5.0~ +=  (18)

Wówczas współczynniki macierzy strat można zapisać w postaci 

rij = 2(lji + 0,5·mij) = 2 jil~  (19)

Symbole ijl~  oraz ijl  będą używane zamiennie, ponieważ sposób wy-
znaczania współczynników macierzy rozkładu głosów ekspertów zazwyczaj 
wynika z kontekstu. Mamy więc zależność wiążącą macierze strat i rozkładu 
głosów ekspertów  

R = 2LT (20)

Zależność ta umożliwia sformułowanie podanych przez Litvaka [3] 
twierdzeń dotyczących własności macierzy strat oraz wyznaczania kresu dol-
nego odległości za pomocą macierzy rozkładu głosów ekspertów.  

Wzór (13) może być zapisany w postaci  ∑∑
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= >
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Odejmując od wyrażenia (17) równość (15) otrzymujemy 

rij − K = 2lji + 1·mij − lij − lji − mij = lji – lij = −Δlij (22)

Tak więc  rij = K − Δlij (23)

Ze wzoru (23) wynika także, że |rij – rji | = 2|Δlij| (24)

Jeżeli Δlij ≠ 0, to |rij – rji |min = 2, bowiem |Δlij |min = 1. Zatem minimalna 
zmiana odległości między uporządkowaniami wynosi 2.  

3. Wyznaczanie mediany Kemeny’ego 

W pracy Litvaka [3] jest podane twierdzenie mające duże znaczenie prak-
tyczne. W dalszych rozważaniach zostanie pokazane, jak zastosowanie tego 
twierdzenia pozwala istotnie uprościć proces wyznaczania mediany Ke-
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meny’ego. Różne wersje tego twierdzenia były podawane w kilku pracach, np. 
Saari, Merlin [4], Truchon [5]. Jednakże ich autorzy nie odwoływali się do  
oryginalnej pracy Litvaka opublikowanej znacznie wcześniej, bo w 1982 roku.  

Twierdzenie 5 [3] 

Założymy, że jest dany zbiór uporządkowań }{ 1)( Kk P,,PP K= , dla 
którego wyznaczono macierz strat R = [rij], i, j = 1, ..., n. Jeżeli uporządkowanie 
P~  stanowi medianę tego zbioru uporządkowań, to jest spełniony warunek 

ν+ν+νν
≤ iiii rr

11
, ν = 1, ..., n −  1 (25)

Jeżeli dla danego uporządkowania P jest spełniony warunek (25) a ma-
cierz strat R jest przechodnia, to uporządkowanie P stanowi medianę zbioru 
uporządkowań P(k). 

Aby zapisać warunek (25) używając elementów macierzy rozkładu 
głosów ekspertów, przywołamy wzór (23) 
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Warunek (25) można zatem zapisać jak następuje 
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Warunek (25) jest warunkiem koniecznym, aby uporządkowanie P~  było 
medianą. Zatem (29) jest również warunkiem koniecznym, który musi spełniać 
mediana. Konsekwencją tego warunku jest wymaganie, aby relacje większości 
między parami obiektów – wynikające z macierzy rozkładu głosów ekspertów – 
były zachowane w medianie. Zatem na podstawie wzoru (29) można sformu-
łować następujący wniosek: uporządkowania, w których nie są spełnione relacje 
większości wynikające z macierzy rozkładu głosów ekspertów, nie mogą być 
medianą. 

Podejście, którego podstawę stanowi to stwierdzenie, zastosował 
M. Truchon [5] do uproszczenia procesu wyznaczania mediany Kemeny’ego.  

Kolejność postępowania jest następująca: 
1°. Na podstawie macierzy rozkładu głosów ekspertów wyznacza się pary 

obiektów spełniające relację większości. 
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2°. Dla par obiektów wyznaczonych w punkcie 1° określa się relację 
przeciwną, tzn., jeżeli między parą obiektów Oi oraz Oj zachodzi relacja 
większości Oi f Oj, to przyjmujemy, że Oj f Oi. 

3°. Ustalamy wszystkie możliwe uporządkowania, które mogą stanowić 
medianę. W przypadku n obiektów i przy założeniu, że w medianie nie 
występują obiekty równoważne, należy rozpatrzyć n! uporządkowań.  

4°. Ze zbioru uporządkowań wyznaczonych w punkcie 3° usuwamy te,  
w których między sąsiednimi obiektami występują relacje ustalone w punkcie 
2°. 

5°. Dla uporządkowań, które nie zostały usunięte w kroku 4° sprawdza-
my, dla którego uporządkowania (dla których uporządkowań) odległość (9) jest 
najmniejsza. Uporządkowania, które spełniają ten warunek stanowią medianę 
Kemeny’ego.  

Sprawdzenia, czy jest spełniony warunek z pkt. 5° można dokonać na 
kilka sposobów, w szczególności mając wyznaczoną macierz rozkładu głosów 
ekspertów L można dla każdego uporządkowania P obliczyć odległość 

)( )(kP,Pd  zgodnie z wzorem 

[ ] ∑∑∑∑∑∑
−

= >

−
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n

i

n

ij
ij

k lKnnllKrP,Pd  (30)

W przedstawionej procedurze – służącej do uproszczenia procesu wy-
znaczania mediany Kemeny’ego – zakłada się eliminację tych uporządkowań,  
w których sąsiadujące obiekty nie spełniają zasady większości wynikającej  
z macierzy rozkładu głosów ekspertów. 

Jednakże może zdarzyć się sytuacja, że w uporządkowaniach pozostałych 
po tej eliminacji mogą występować pary obiektów niezajmujących sąsiednich 
pozycji, które również nie spełniają relacji większości wynikających z macierzy 
rozkładu głosów ekspertów. Dla tych par obiektów 0<Δ ijl .  

Zatem zgodnie z wzorem (30), odległość )( )(kP,Pd  będzie tym mniej-

sza im suma ∑∑
−

= >

Δ
1

1

n

i

n

ij
ijl  będzie mieć większą wartość. Ze względu na to, że dla 

rozpatrywanych par obiektów 0<Δ ijl , odpowiadające im składniki sumy będą 

powiększać wartość odległości. Można zatem przyjąć, że uporządkowanie,  
w którym suma ijlΔ  wyznaczona dla par obiektów nie spełniających relacji 

większości wynikających z macierzy rozkładu głosów ekspertów jest naj-
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mniejsza, stanowi medianę Kemeny’ego. Tak właśnie jest formułowana zasada 
wyznaczania mediany Kemeny’ego w pracach Klamlera [2] oraz Saariego  
i Merlina [4].  

4. Przykłady 

Aby zilustrować przedstawiony w pracy algorytm wyznaczania mediany 
Kemeny’ego, którego podstawę stanowi twierdzenie 5, podamy jego zastoso-
wanie do konkretnego przykładu.  

Przykład 1 

Dany jest zestaw pięciu uporządkowań zbioru czterech obiektów. 

P1: O1, O2, O4, O3  

P2: O4, O2, O1, O3  

P3: O2, O3, O4, O1 (31)

P4: O3, O4, O1, O2  

P5: O1, O2, O3, O4  

Macierz rozkładu głosów ekspertów  

  O1 O2 O3 O4  

 O1 − 3 3 2  

L= O2 2 − 4 3 (32)

 O3 2 1 − 3  

 O4 3 2 2 −  

Relacja większości jest spełniona jeżeli lij ≥ 2½.  
Pary obiektów, które spełniają relację większości są następujące 

O1 f O2;   O1 f O3;   O2 f O3;   O2 f O4;   O3 f O4;   O4 f O1 (33)

Przyjmiemy, że mediany dla zbioru uporządkowań będziemy szukać 
wśród uporządkowań nie zawierających obiektów równoważnych.  
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Wiadomo, że dla 4 obiektów takich uporządkowań jest 4!=24. Są one,  
jak następuje (dla uproszczenia zapisu pominięto symbol f).  

 
1° O1 O2 O3 O4  9° O2 O3 O1 O4 17° O3 O4 O1 O2 
2° O1 O2 O4 O3  10° O2 O3 O4 O1 18° O3 O4 O2 O1 
3° O1 O3 O2 O4  11° O2 O4 O1 O3 19° O4 O1 O2 O3 
4° O1 O3 O4 O2  12° O2 O4 O3 O1 20° O4 O1 O3 O2 
5° O1 O4 O2 O3  13° O3 O1 O2 O4 21° O4 O2 O1 O3 (34)
6° O1 O4 O3 O2  14° O3 O1 O4 O2 22° O4 O2 O3 O1 
7° O2 O1 O3 O4  15° O3 O2 O1 O4 23° O4 O3 O1 O2 
8° O2 O1 O4 O3  16° O3 O2 O4 O1 24° O4 O3 O2 O1 

Medianą nie mogą być uporządkowania, w których relacje między są-
siednimi obiektami są przeciwne do podanych w (33). Należy zatem wykluczyć 
uporządkowania, w których 

a) O1 f O4;  b) O2 f O1;  c) O3 f O1 

d) O3 f O2;  e) O4 f O2;  f) O4 f O3 
(35)

Z analizy 24 uporządkowań wynika, że: 
– warunek a) wyklucza uporządkowania 5°, 6°, 8°, 9°, 14°, 15° 
– warunek b) wyklucza uporządkowania 7°, 8°, 15°, 18°, 21°, 24° 
– warunek c) wyklucza uporządkowania 9°, 12°, 13°, 14°, 22°, 23°  
– warunek d) wyklucza uporządkowania 3°, 6°, 15°, 16°, 20°, 24° 
– warunek e) wyklucza uporządkowania 4°, 5°, 14°, 18°, 21°, 22° 
– warunek f) wyklucza uporządkowania 2°, 6°, 8°, 12°, 23°, 24° 

(36)

Warunek (33) spełniają jedynie uporządkowania 

1°     O1, O2, O3, O4     10°   O2, O3, O4, O1     11°   O2, O4, O1, O3 
17°   O3, O4, O1, O2     19°   O4, O1, O2, O3 

(37)

Aby wyznaczyć medianę, wystarczy sprawdzić, dla którego z tych 
uporządkowań odległość ),( )(kPPd  osiąga wartość minimalną lub wyrażenie 

∑ ∑
−

= +=

Δ
1

1 1

n

i

n

ij
ijl  osiąga wartość maksymalną.  
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Macierze [Δlij] dla rozpatrywanych uporządkowań mają postać 

 O1 O2 O3 O4 ∑ >
Δ

ij ijl   O2 O3 O4 O1 ∑ >
Δ

ij ijl  

O1 − 1 1 −1 1  O2 − 3 1 −1 3 

O2  − 3 1 4  O3  − 1 −1 0 

O3   − 1 1  O4   − 1 1 

O4    − 6  O1    − 4 

             

 O2 O4 O1 O3 ∑ >
Δ

ij ijl   O3 O4 O1 O2 ∑ >
Δ

ij ijl  

O2 − 1 −1 3 3  O3 − 1 −1 −3 −3 

O4  − 1 −1 0  O4  − 1 −1 0 

O1   − 1 1  O1   − 1 1 

O3    − 4  O2    − −2 

(38) 
 O4 O1 O2 O3 ∑ >

Δ
ij ijl

O4 − 1 −1 −1 −1 

O1  − 1 1 2 

O2   − 3 3 

O3    − 4 

 
Z porównania macierzy [Δlij] wynika, że medianę stanowi uporządko-

wanie O1, O2, O3, O4.  
Jego odległość od zbioru uporządkowań wyznaczona za pomocą  

wzoru (30) wynosi ∑∑ =−=Δ−
−

i j
ijl 246305

2
)14(4 . Kres dolny macierzy 

strat określonej dla uporządkowań (1) H = 22. Nie istnieje uporządkowanie dla 
którego HP,Pd k =)( )( . A zatem uporządkowanie O1, O2, O3, O4 jest medianą, 
ponieważ odpowiadająca mu odległość od kresu dolnego jest najmniejsza  
(i równa 2).  
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Przykład 2 

Załóżmy, że jest dana macierz rozkładu głosów ekspertów wyznaczona 
na podstawie uporządkowań 5 obiektów, podanych przez 7 ekspertów. 
  O1 O2 O3 O4 O5 

532
7 .KW =≥    (39)

 O1 0 2.5 3 4 5 

L= O2 4.5 0 3 5 5 

 O3 4 4 0 4.5 5 

 O4 3 2 2.5 0 4.5 

 O5 2 2 2 2.5 0 

Z macierzy L wynika, że obiekt O3 jest zwycięzcą w sensie Condorceta.  

Po wykreśleniu go z macierzy (39) otrzymujemy  
 O1 O2 O4 O5      O1 O4 O5   

O1 0 2.5 4 5     O1 0 4 5   

O2 4.5 0 5 5  (40)   O4 3 0 4.5   (41)

O4 3 2 0 4.5     O5 2 2.5 0   

O5 2 2 2.5 0           

Kolejnym zwycięzcą w sensie Condorceta jest obiekt O2.  
Po wykreśleniu go z macierzy (40) otrzymujemy macierz (41). 
Następnymi zwycięzcami w sensie Condorceta są obiekty O1 oraz O4.  

Uporządkowanie wynikowe ma postać O3, O2, O1, O4, O5. (42)

Macierz [Δlij] uporządkowana w podanej kolejności obiektów jest 
następująca  

 O3 O2 O1 O4 O5 ∑ >
Δ

ij ijl  

O3 − 1 1 2 3 7  

O2  − 2 3 3 8 (43)

O1   − 1 3 4  

O4    − 2 2  

O5     - 21  
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Wykorzystując wzór (30) otrzymujemy, że dla uporządkowania (42) 

odległość 4921
2

)15(57)( )( =−−=kP,Pd .  

Kres dolny odległości )( )(kP,Pd  obliczony na podstawie wzoru (21) 
wynosi 49. A zatem uporządkowanie (42) jest medianą. 

Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach proces wyznaczania  
mediany Kemeny’ego można istotnie uprościć, nawet wtedy, gdy macierz strat 
nie jest przechodnia. Sposób postępowania przedstawiono na poniższym 
przykładzie. 

Przykład 3 

Załóżmy, że jest dana macierz rozkładu głosów ekspertów wyznaczona 
na podstawie uporządkowań 6 obiektów, podanych przez 11 ekspertów. 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6  
O1 − 7 7 6 6 7  
O2 4 − 7 4 9 6  
O3 4 4 − 4 5 5 (44)
O4 5 7 7 − 7 5  
O5 5 2 6 4 − 5  
O6 4 5 6 6 6 −  

Liczba ekspertów wynosi 11, czyli większość 552
11 .KW =≥ . Pary  

obiektów (Oi, Oj) spełniające relację większości zacieniowano. Z macierzy (44) 
wynika, że obiekt O1 jest zwycięzcą w sensie Condorceta. Po wykreśleniu go  
z macierzy (44) otrzymujemy 

 O2 O3 O4 O5 O6  
O2 − 7 4 9 6  
O3 4 − 4 5 5 (45)
O4 7 7 − 7 5  
O5 2 6 4 − 5  
O6 5 6 6 6 −  

W macierzy tej nie występuje zwycięzca w sensie Condorceta, ale przyj-
miemy, że obiekt który jest bliski zwycięzcy Condorceta zostaje uznany za tego 
zwycięzcę. Z macierzy (45) wynika, że może to być obiekt O2, O4 lub O6.  
Po wykreśleniu obiektu O4 otrzymujemy 
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 O2 O3 O5 O6  

O2 − 7 9 6  
O3 4 − 5 5 (46)
O5 2 6 − 5  
O6 5 6 6 −  

W macierzy (46) zwycięzcą w sensie Condorceta jest obiekt O2. Po 
wykreśleniu go z  (46) otrzymujemy  

 O3 O5 O6  
O3 − 5 5 

(47)O5 6 − 5 
O6 6 6 −  

W macierzy (47) zwycięzcą w sensie Condorceta jest obiekt O6.  
Po wykreśleniu go z (47) otrzymujemy  

 O3 O5  
O3 − 5 (48)
O5 6 −  

W macierzy (48) zwycięzcą w sensie Condorceta jest obiekt O5. 
Uporządkowanie utworzone z kolejnych zwycięzców w sensie Condorceta ma 
więc postać  

O1, O4, O2, O6, O5, O3 (49)

Macierz [Δlij] uporządkowana w podanej kolejności obiektów jest 
następująca  

 O1 O4 O2 O6 O5 O3 ∑ >
Δ

ij ijl  

O1 − 1 3 3 1 3 11 
O4 −1 − 3 −1 3 3 8 
O2 −3 −3 − 1 7 3 11 (50)
O6 −3 1 −1 − 1 1 2 
O5 −1 −3 −7 −1 − 1 1 
O3 −3 −3 −3 −1 −1 − 33 

Wykorzystując wzór (30) otrzymujemy, że dla uporządkowania (49) 

odległość 13233
2

)16(611)( )( =−−=kP,Pd .  
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Kres dolny odległości )( )(kP,Pd  obliczony na podstawie wzoru (21) 
wynosi 130. Nie istnieje uporządkowanie dla którego HP,Pd k =)( )( .  
Zatem uporządkowanie (49) jest medianą, ponieważ odpowiadająca mu 
odległość od kresu dolnego jest najmniejsza (i równa 2).  

Usuwając z macierzy (45) obiekt O6 otrzymujemy  
 O2 O3 O4 O5  

O2 − 7 4 9  
O3 4 − 4 5 (51)
O4 7 7 − 7  
O5 2 6 4 −  

W macierzy (51) zwycięzcą w sensie Condorceta jest obiekt O4.  
Po wykreśleniu go z (51) otrzymujemy  

 O2 O3 O5  
O2 − 7 9 

(52)
O3 4 − 5 
O5 2 6 −  

Kolejnymi zwycięzcami w sensie Condorceta są obiekty O2 i O5. 
Uporządkowanie utworzone z kolejnych zwycięzców w sensie Condorceta  
ma więc postać 

O1, O6, O4, O2, O5, O3 (53)

Dla uporządkowania (53) odległość )( )(kP,Pd  wyznaczona za pomocą 
wzoru (30) wynosi 132 a więc uporządkowanie to jest również medianą.  

Usuwając z macierzy (52) obiekt O2 i następnie obiekty O6, O4 i O5 
będące kolejnymi zwycięzcami w sensie Condorceta otrzymujemy uporządko-
wanie 

O1, O2, O6, O4, O5, O3 (54)

Dla uporządkowania (54) odległość )( )k(P,Pd  wyznaczona za pomocą 
wzoru (30) wynosi 136, a więc uporządkowanie to nie jest medianą.  

Przykład 4 

Mamy dane uporządkowania 7 obiektów podane przez 11 ekspertów.  
Są one, jak następuje: 
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1437562
1 )()( O,O,O,O,O,O,O:P  

2754316
2 )( O,O,O,O,O,O,O:P  

)()()( 7341265
3 O,O,O,O,O,O,O:P  

7642315
4 )()( O,O,O,O,O,O,O:P   

5216347
5 )()( O,O,O,O,O,O,O:P  

3217654
6 )()( O,O,O,O,O,O,O:P  

)()( 6217354
7 O,O,O,O,O,O,O:P  

)()( 3164752
8 O,O,O,O,O,O,O:P  

)()( 4317526
9 O,O,O,O,O,O,O:P  

7563421
10 )( O,O,O,O,O,O,O:P  

)()()( 7654321
11 O,O,O,O,O,O,O:P  

(55)

Liczba głosów wymagana przez zasadę większości 55
2

11 .KW =≥ . 

Macierz rozkładu głosów z uwzględnieniem połówek głosów dla  
obiektów równoważnych jest następująca 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7  
O1 0 5 6 4.5 4 3.5 5  
O2 6 0 7 7 5.5 5 6.5  
O3 5 4 0 4 4 4 5 

(56) O4 6.5 4 7 0 5.5 6 7 

O5 7 5.5 7 5.5 0 5 8.5  
O6 7.5 6 7 5 6 0 7  
O7 6 4.5 6 4 2.5 4 0  

 
Pary obiektów, dla których zachodzi relacja większości zacieniowano. 
Przyjmiemy, że mediany dla zbioru uporządkowań będziemy szukać 

wśród uporządkowań nie zawierających obiektów równoważnych.  
Wiadomo, że dla 7 obiektów takich uporządkowań jest 7!=5040. Me-

dianą nie mogą być uporządkowania, w których relacje między sąsiednimi  
obiektami są przeciwne do zacieniowanych. Stosując procedurę wykluczania 
uporządkowań opisaną w przykładzie 1 otrzymano 9 uporządkowań. 
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O2, O5, O4, O6, O7, O1, O3  
O2, O4, O6, O5, O7, O1, O3  
O4, O6, O2, O5, O7, O1, O3  
O4, O6, O5, O2, O7, O1, O3  
O5, O2, O4, O6, O7, O1, O3 (57)
O5, O4, O6, O2, O7, O1, O3  
O6, O2, O4, O5, O7, O1, O3  
O6, O2, O5, O4, O7, O1, O3  
O6, O5, O2, O4, O7, O1, O3  

Dla czterech z nich 

O2, O4, O6, O5, O7, O1, O3  
O6, O2, O5, O4, O7, O1, O3 (58) O6, O5, O2, O4, O7, O1, O3 
O6, O2, O4, O5, O7, O1, O3  

odległość 18843
2

)17(711),( )( =−
−

=kPPd .  

Kres dolny odległości )( )(kP,Pd  obliczony na podstawie wzoru (30) 
wynosi 186 i nie istnieje uporządkowanie dla którego HP,Pd k =)( )( .  
Zatem uporządkowania (58) są medianą, ponieważ odpowiadająca im odległość 
od kresu dolnego jest najmniejsza (i równa 2).  

Podsumowanie 

Zależność (20) wiążąca macierz strat R z macierzą rozkładu głosów eks-
pertów L umożliwia bezpośrednie zastosowanie tej ostatniej do wyznaczania 
mediany Kemeny’ego. Warunek konieczny (29), aby – wynikające z macierzy L 
– relacje większości między obiektami były zachowane w medianie, umożliwia 
eliminację ze zbioru rozważanych n! uporządkowań tych uporządkowań,  
w których te relacje nie są spełnione. Podejście to w istotny sposób ogranicza 
liczność zbioru uporządkowań przeszukiwanych przy stosowaniu przeglądu 
zupełnego i może być wykorzystane do efektywnego wyznaczania mediany 
Kemeny’ego.  

Ponadto, w niektórych przypadkach, nawet gdy zbiór danych uporząd-
kowań nie ma własności Condorceta, proces wyznaczania mediany Ke-
meny’ego można znacząco uprościć przyjmując obiekt bliski zwycięzcy Con-
dorceta za tego zwycięzcę w celu utworzenia ciągu kolejnych zwycięzców 
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Condorceta. Zastosowanie macierzy rozkładu głosów ekspertów L jest istotne 
również z uwagi na fakt, że niekiedy macierz ta stanowi jedyne źródło infor-
macji o preferencjach ekspertów (macierze porównań parami mogą nie być 
dostępne).  
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EFFECTIVE SOLUTION OF KEMENY’S MEDIAN  
 

Summary 
 
In the paper a heuristic procedure of determining the Kemeny median is presented.  

It is assumed that all the alternatives are compared and there are no ties in group judgement.  
The outranking matrix is applied to derive the solution. The method presented is based on the 
Litvak necessary and sufficient condition for an order to be the median. It is assumed that orders 
where adjacent alternatives do not fulfill majority rule should be eliminated. If the procedure  
ends with more than one order, the closest one (in the Kemeny sense) to the set of experts’ orders 
should be chosen. This approach significantly reduces the number of preference orders to be 
searched for and may be efficiently applied to determine the Kemeny median.  
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WYBRANE METODY SZACOWANIA  

FUNKCJI UŻYTECZNOŚCI I FUNKCJI WARTOŚCI 
 
 

Wprowadzenie 

W wielu pracach naukowych przyjmuje się postaci zarówno funkcji 
użyteczności, jak i funkcji wartości, zaproponowane przez twórców tych teorii 
wraz z parametrami przez nich oszacowanymi. W niektórych pracach propono-
wane są metody szacowania parametrów tych funkcji na podstawie ekspery-
mentów przeprowadzanych wśród wybranej grupy osób. Postaci i parametry 
tych funkcji wpływają na wartość oceny wariantów decyzyjnych. Zatem 
właściwe ich oszacowanie ma istotne znaczenie w opisie procesu oceny i wy-
boru spośród niepewnych wariantów decyzyjnych w rzeczywistych sytuacjach 
decyzyjnych. 

Celem pracy jest przedstawienie i porównanie metod szacowania funkcji 
użyteczności oraz funkcji wartości (wykorzystywanej w teorii perspektywy). 
Zaprezentowana zostanie istota klasycznych metod ekwiwalentu pewności  
i ekwiwalentu prawdopodobieństwa oraz metoda gamble-tradeoff służąca do 
szacowania funkcji użyteczności. Natomiast stosunkowo nowa metoda za-
proponowana przez Abdellaoui, Bleichrodta i L’Haridona służąca do określania 
funkcji wartości na gruncie teorii perspektywy zostanie przedstawiona bardziej 
szczegółowo. Jej wykorzystanie będzie zilustrowane przykładem szacowania 
funkcji wartości pewnego decydenta. W przykładzie tym wykorzystany zostanie 
specjalnie skonstruowany przez autorkę arkusz ułatwiający przeprowadzenie 
interaktywnej procedury określania ekwiwalentów pewności przedstawianych 
loterii. W zakończeniu zostaną omówione zalety i wady wybranych metod. 

W pracy wykorzystywany będzie zapis losowego wariantu decyzyjnego  
w postaci (x, p; y), co należy rozumieć, że możliwe jest otrzymanie wyniku x  
z prawdopodobieństwem p lub wyniku y z prawdopodobieństwem 1 – p. 
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1. Metody określania funkcji użyteczności 

1.1. Metody ekwiwalentu pewności 

W metodzie ekwiwalentu pewności (certainty equivalence method) w ce-
lu określenia funkcji użyteczności decydent jest proszony o określenie nieloso-
wego wyniku w, zwanego ekwiwalentem pewności, dla którego zachodzi re-
lacja indyferencji (x, p; y) ~ w, przy czym zakłada się, że przedział wartości X 
jest ciągły, a funkcja preferencji na przedziale wartości X jest ściśle rosnąca. 
Funkcję użyteczności określa się dla pewnego ustalonego przedziału wartości, 
przyjmując dolną x0 i górną x* jego granicę oraz u(x0) = 0 i u(x*) = 1. Stosowane 
są dwie wersje tej metody: frakcyjna oraz łańcuchowa. 

We frakcyjnej metodzie ekwiwalentu pewności ustalany jest zbiór 
prawdopodobieństw 0 < p1 < p 2 < … < p n < 1. Zadaniem decydenta jest okreś-
lenie wartości ekwiwalentów pewności xi w relacjach indyferencji o postaci 
(x*, pi; x0) ~ xi. Wyznaczenie użyteczności ekwiwalentu pewności jest proste, 
gdyż u(xi) = pi. 

W łańcuchowej metodzie ekwiwalentu pewności rozpatruje się losowe 
warianty decyzyjne, w których oba wyniki są jednakowo prawdopodobne, czyli 
p = 0,5. W pierwszej kolejności decydent określa wartość x1, dla której zachodzi 
relacja indyferencji pomiędzy (x*, 0,5; x0) ~ x1. Ze względu na przyjęte za-
łożenia u(x0) = 0 i u(x*) = 1 oraz p = 0,5, dla wartości x1 otrzymujemy 
u(x1) = 0,5. Następnie przedział wartości [x0, x*] jest dzielony na dwa przedziały 
o postaci [x0, x1] oraz [x1, x*] i dla każdego z nich konstruowana jest odpowied-
nia loteria, a następnie decydent określa ich ekwiwalenty pewności, czyli 
wartości x2 oraz odpowiednio x3, dla których zachodzą relacje indyferencji 
(x1, 0,5; x0) ~ x2 oraz (x*, 0,5; x1) ~ x3. Dla wartości x2 oraz x3 otrzymujemy 
u(x2) = 0,25 oraz u(x3) = 0,75. Uzyskane wartości x2 oraz x3 służą do dokonania 
następnych podziałów uzyskując przedziały o postaci [x0, x2], [x2, x1] oraz 
[x1, x3], [x3, x*], dla których konstruowane są odpowiednie loterie, a następnie 
decydent określa kolejne ekwiwalenty pewności. Postępowanie jest kontynuo-
wane do momentu aż uzyska się zadowalającą liczbę wartości wystarczającą  
do estymacji funkcji użyteczności. 

Dla obu wersji metody ekwiwalentu pewności, aby określić analityczną 
postać funkcji użyteczności, należy przyjąć jej parametryczną postać (charak-
teryzującą się koniecznymi i zaobserwowanymi własnościami) i na podstawie 
uzyskanych par wartości (xi, u(xi)) dokonać estymacji parametrów przyjętej 
funkcji użyteczności. 
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1.2. Metody ekwiwalentu prawdopodobieństwa 

W metodzie ekwiwalentu prawdopodobieństwa (probability equivalence 
method) decydent określa prawdopodobieństwo p, dla którego zachodzi relacja 
indyferencji o postaci (x, p; y) ~ w, przy czym x > w > y. Funkcję użyteczności 
określa się dla wybranych wartości x0 < x1 < … < xn+1, przyjmując u(x0) = 0  
i u(xn+1) = 1. Stosowane są dwie wersje tej metody: ekstremalnych loterii  
oraz sąsiednich loterii. 

W wersji ekstremalnych loterii decydent określa wartości prawdo-
podobieństw pi, dla których zachodzi relacja indyferencji o postaci 
(xn+1, pi; x0) ~ xi. Ze względu na przyjęte założenia u(x0) = 0 i u(xn+1) = 1 
wartości użyteczności dla kolejnych relacji wynoszą u(xi) = pi. 

Wersja sąsiednich loterii jest znacznie trudniejsza. Decydent określa 
prawdopodobieństwa pi, dla których zachodzą relacje indyferencji o postaci 
(xi+1, pi; xi–1) ~ xi. Zatem nie wykorzystuje się w przedstawianych loteriach 
wartości najlepszej i najgorszej, czyli xn+1 i x0, a zamiast tego wartości lokalnie 
najlepsze i najgorsze dla każdego xi, czyli xi+1 i xi–1. Na podstawie każdej odpo-
wiedzi decydenta otrzymuje się zależności 

u(xi) = piu(xi+1) + (1 – pi)u(xi–1) (1)

Zakładając u(x0) = 0, u(xn+1) = 1, f0 = 2 oraz fi = (1 – pi)/pi M. Novick  
i D. Lindley [9] rozwiązali układ n równań o postaci (1) z n niewiadomymi 
otrzymując 
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Zaletą tej wersji jest to, że wartości użyteczności nie są wrażliwe na 
precyzję oceny prawdopodobieństw, pod warunkiem, że decydent nie jest pro-
szony o ocenę prawdopodobieństw bliskich 0 i 1. 

Ostatnim etapem obu wersji metod jest estymacja parametrów analitycz-
nej postaci przyjętej funkcji użyteczności. 

W literaturze można znaleźć opisy metod badania funkcji użyteczności 
decydenta, które są znacznie rzadziej stosowane. Do metod tych należy np. 
metoda ekwiwalentu wartości (value equivalence method), hybrydowe metody 
oceny (hybrid assessment method), czy też metody oceny par loterii (paired- 
-gamble methods). W metodach łączonych jednym z etapów estymacji funkcji 
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użyteczności jest ocena zgodności wyborów dokonywanych przez decydenta, 
co jest niezmiernie istotnym ich aspektem. Klasyfikację oraz krótkie opisy tych 
metod można znaleźć w pracy [6]. 

1.3. Metoda gamble-tradeoff 

P. Wakker i D. Deneffe [11] zaproponowali metodę szacowania funkcji 
użyteczności wykorzystującą porównywanie loterii (gamble-tradeoff method)  
i można ją stosować zarówno do sytuacji, w których prawdopodobieństwa są 
znane, jak również do sytuacji decyzyjnych w warunkach niepewności. Dla 
uproszczenia rozpatrzmy sytuację decyzyjną w warunkach ryzyka, w której 
prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych wyników są znane. Idea me-
tody polega na określaniu wartości X, dla której decydent stwierdzi zachodzenie 
relacji indyferencji pomiędzy parą loterii o postaci: (X, p; r) oraz (x, p; R), przy 
czym X > x oraz R > r, a wartości p, r, x oraz R są stałe. W podobny sposób 
określana jest wartość Y, dla której decydent jest indyferentny względem pary 
loterii o postaci (Y, p; r) oraz (y, p; R), przy czym Y > y oraz R > r. Ponownie 
wartości p, r, x oraz R są stałe. Na gruncie teorii oczekiwanej użyteczności oraz  
z własności relacji indyferencji stwierdzamy, że zachodzą zależności 

)()1()()()1()( RupxpurupXpu −+=−+ (3)
oraz 

)()1()()()1()( RupypurupYpu −+=−+  (4)
Odejmując stronami równania otrzymujemy kolejno 
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Zatem z analizy dwóch relacji indyferencji wnioskujemy o równości mię-
dzy różnicami użyteczności, co jest wykorzystywane do oszacowania funkcji 
użyteczności. 

Pełna procedura określania funkcji użyteczności przebiega następująco. 
Eksperymentator przyjmuje dowolną, stałą wartość prawdopodobieństwa p  
oraz określa wartości referencyjne r i R takie, że r < R. Wartości te powinny być 
wystarczająco bliskie sobie, aby uzyskać wartości użyteczności z odpowiednim 
poziomem dokładności. Następnie określa minimalną wartość x0, dla której 
będzie określana użyteczność – może to być x0 = 0. W kolejnym kroku kon-
struowane są loterie o postaci (x1, p; r) oraz (x0, p; R), przy czym wartość x1 jest 
zmieniana do momentu, gdy decydent jest indyferentny wobec prezentowanej 
pary loterii. Następnie rozpatrywana jest para loterii o postaci (x2, p; r) oraz  
(x1, p; R), przy czym x2 > x1, a wartość x2 jest zmieniana do momentu, gdy  
decydent jest indyferentny wobec drugiej pary loterii. 
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Analizując dwie relacje indyferencji eksperymentator otrzymuje za-
leżność u(x2) – u(x1) = u(x1) – u(x0). Przyjmując u(x0) = 0 otrzymuje się 
u(x2) = 2u(x1). Dla kolejnych wartości xi, dla których decydent jest indyferentny 
względem par loterii (xi, p; r) oraz (xi–1, p; R), otrzymujemy u(xi) = i ⋅ u(x1). 
Postępowanie jest kontynuowana aż do uzyskania wystarczająco szerokiego 
zakresu wartości. Ponieważ użyteczność nie ma jednostek mianowanych, to za 
u(x1) można przyjąć dowolną dodatnią wartość np. u(x1) = 1/n, gdzie n jest in-
deksem ostatniego otrzymanego wyniku xn. 

W powyższej procedurze wartości prawdopodobieństwa choć są jawnie 
podawane w loteriach, nie mają wpływu na obliczenia i określenie wartości 
użyteczności. Autorzy metody rozszerzają więc jej stosowanie także na sytuacje 
decyzyjne w warunkach niepewności, gdy prawdopodobieństwa zdarzeń są 
nieznane. Sytuacje takie są bliższe rzeczywistości. Rozpatrywane są losowe 
warianty decyzyjne zapisywane w postaci (X, A; r), gdzie A jest zdarzeniem  
o nieznanym prawdopodobieństwie. Przykładem takiego losowego wariantu 
decyzyjnego może być „jeżeli operacja powiedzie się (zdarzenie A), to pacjent 
przeżyje X lat, jeżeli natomiast operacja nie powiedzie się, pacjent przeżyje r 
lat”. Pomimo niesprecyzowania wartości prawdopodobieństwa zdarzenia A 
wszystkie obliczenia i określanie wartości użyteczności są nadal poprawne. 

2. Szacowanie funkcji wartości 

2.1. Własności funkcji wartości 
Oceniając wartość wyniku decydenci porównują go do poprzedniego sta-

nu nazywanego punktem referencyjnym. Funkcja wartości w teorii perspektywy 
[8] jest definiowana dla zmian (zysków i strat) w stosunku do tego punktu. 
Własności tej funkcji odzwierciedlają naturalne postrzeganie wartości. Wraz ze 
wzrostem zysków decydenci odczuwają co prawda coraz większą wartość, ale 
przyrosty tej wartości są coraz mniejsze. Podobne zjawisko ma miejsce w przy-
padku rozpatrywania strat – wraz ze wzrostem straty obniżenie wartości jej 
oceny jest coraz mniejsze. Zjawiska te są modelowane przez wypukłość funkcji 
wartości. W dziedzinie zysków funkcja ta jest wklęsła ( 0)( <′′ xv dla x > 0),  
a w dziedzinie strat jest wypukła ( 0)( >′′ xv dla x < 0), czyli krańcowe przyrosty 
tej funkcji zmniejszają się wraz ze wzrostem zysku lub straty. 

Inna istotna własność funkcji wartości związana jest z odczuwaniem 
zmian poziomu bogactwa in plus i in minus. Z reguły decydenci bardziej od-
czuwają negatywne skutki straty niż przyjemność z zysku o tej samej wartości. 
Można powiedzieć, że „strata bardziej boli niż zysk o tej samej wartości cie-
szy”. Funkcja wartości charakteryzująca to zachowanie ma większy współ-
czynnik nachylenia (jest bardziej stroma) dla strat niż dla zysków. 
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Funkcja wartości posiadająca przedstawione własności jest typu „S”. 
Przykładową funkcję przedstawiono na rys. 1.  Postać analityczna tej funkcji 
wraz z oszacowaniami odpowiednich parametrów jest dobierana na podstawie 
preferencji decydentów ujawnionych w badaniach polegających na wskazywa-
niu preferowanego wariantu spośród dwóch proponowanych, przy czym w ba-
daniu przedstawiana jest większa liczba par wariantów odpowiednio konstruo-
wanych. 
 

 
 

 
Rys. 1. Kształt funkcji wartości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8]. 
 
Na podstawie przeprowadzanych eksperymentów w udziałem studentów 

lub decydentów szacowane są postacie funkcji wartości. W pracy [10] zapropo-
nowana została dwuczęściowa funkcja potęgowa postaci 
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Wykorzystując procedurę nieliniowej regresji autorzy oszacowali para-
metry α, β i λ dla każdego uczestnika eksperymentu. Mediany tych wartości 
przyjęto jako oszacowania parametrów dla wszystkich uczestników badania. 
Parametry α i β wyniosły 0,88, natomiast parametr λ wyniósł 2,25. Wartości 
parametrów α i β wskazują na malejącą wrażliwość oceny na wzrost poziomu 
zysku lub straty, natomiast wartość parametru λ > 1 wskazuje na awersję do 
strat. Inne oszacowania parametrów funkcji wartości na podstawie przeprowad-
zanych eksperymentów można znaleźć np. w pracach [1; 4; 5]. 
  

zysk strata 

wartość 
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2.2. Idea i etapy metody Abdellaoui-Bleichrodta-L’Haridona 

Metoda zaproponowana przez M. Abdellaoui, H. Bleichrodta oraz 
O. L’Haridona [3] służy do określenia funkcji wartości na gruncie teorii  
perspektywy, łącząc zarówno podejście parametryczne, jak i nieparametryczne. 
Metoda ta może być wykorzystana także do określania funkcji wartości na 
gruncie innych teorii, w których w podobny sposób ocenia się warianty de-
cyzyjne o dwóch możliwych wynikach. Teorie te to np. teoria rangowanej 
użyteczności (rank-dependent utility) czy też teoria awersji do niezadowolenia 
Gula (theory of disappointment aversion) [2; 7]. 

Do określenia funkcji wartości wykorzystywane jest podejście parame-
tryczne, szeroko stosowane w literaturze przedmiotu. Główną zaletą przedsta-
wianej metody jest brak założeń dotyczących funkcji ważenia prawdopo-
dobieństw, gdyż wymagana jest znajomość wagi dla jednej wartości prawdo-
podobieństwa. Metoda opiera się na określaniu ekwiwalentu pewności dla  
10-12 losowych wariantów decyzyjnych o dwóch niepewnych wynikach. Zaletą 
tej metody jest to, że nie jest ona podatna na przenoszenie błędów, gdyż rozpa-
trywane losowe warianty decyzyjne nie są ze sobą powiązane. Za pomocą tej 
metody można estymować parametry dowolnej funkcji wartości. Funkcja ta 
oczywiście musi spełniać założenia teorii perspektywy, czyli być rosnąca 
względem argumentu, z miejscem zerowym dla zerowej wartości argumentu, 
wypukła w dziedzinie strat i wklęsła w dziedzinie zysków. Funkcją najczęściej 
przyjmowaną w badaniach i najlepiej charakteryzującą odczucia decydentów 
jest funkcja potęgowa zaproponowana przez Tversky’ego i Kahnemana w pracy 
[10]. 

W procesie szacowania parametrów funkcji wartości wykorzystywane są 
binarne (o dwóch możliwych wynikach) losowe warianty decyzyjne, dla któ-
rych teoria perspektywy i kumulacyjna teoria perspektywy są zbieżne i dają tę 
samą ocenę wariantu. W dalszej części przyjmuje się następujące określenia: 
– wariant zysków to binarny losowy wariant decyzyjny nie zawierający 

ujemnych wyników, przy czym x ≥ y ≥ 0, 
– wariant strat to binarny losowy wariant decyzyjny nie zawierający do-

datnich wyników, przy czym x ≤ y ≤ 0, 
– wariant mieszany to binarny losowy wariant decyzyjny zawierający jeden 

wynik ujemny i jeden dodatni, przy czym x > 0 > y. 
Ocena wariantów na gruncie teorii perspektywy dokonywana jest zgodnie 

ze wzorami: 
dla wariantu zysków 

g+(p)[v(x) – v(y)] + v(y) (7)
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dla wariantu strat 
g–(p)[v(x) – v(y)] + v(y) (8)

dla wariantu mieszanego 
g+(p) v(x) + g–(1 – p) v(y) (9)

gdzie: 

g+(p) − funkcja ważenia prawdopodobieństw dla wyników dodatnich, 
g–(p) − funkcja ważenia prawdopodobieństw dla wyników ujemnych, 
v(⋅) − funkcja wartości. 

 
Dodatkowo autorzy metody zakładają, że wartość wyników jest po-

łączeniem współczynnika awersji do strat λ > 0, odzwierciedlającego odmienne 
odczuwanie zysków i strat, oraz samej wewnętrznej wartości wyniku. Zatem 
formalnie funkcja wartości jest zapisywana jako 
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Metoda określania funkcji wartości składa się z trzech etapów. 
Etap 1. Określenie funkcji wartości w dziedzinie zysków. 

Procedura rozpoczyna się przyjęciem pewnej wartości prawdopodo-
bieństwa pz stałej w tym etapie metody. Następnie eksperymentator definiuje 
serię złożoną z k wariantów zysków o postaci (xi, pz; yi), i = 1,…,k, przy czym 
xi ≥ yi ≥ 0. 

Dla każdego tak zdefiniowanego wariantu decydent określa ekwiwalent 
pewności zi. Wykorzystując wzory (7) oraz (10) otrzymujemy następującą 
zależność 

[ ] )()()(δ)( iiii yvyvxvzv +−= + (11)
lub 

[ ]( ))()()(δ1
iiii yvyvxvvz +−= +−

 (12)

gdzie zi jest ekwiwalentem pewności i-tego binarnego losowego wariantu de-
cyzyjnego (wariantu zysków) oraz δ+ = g+(pz). 

Korzyść wynikająca ze stałej wartości prawdopodobieństwa pz polega na 
tym, że tylko jedna wartość funkcji ważenia prawdopodobieństwa jest wy-
korzystywana do oszacowania funkcji wartości, a zatem nie ma potrzeby doko-
nywania założeń odnoście postaci funkcji ważenia prawdopodobieństw, a po-
nadto waga δ+ może być potraktowana jako dodatkowy parametr, którego 
wartość należy oszacować. 
  



WYBRANE METODY SZACOWANIA… 69

W kolejnym kroku procedury należy przyjąć parametryczną postać 
funkcji wartości a następnie dokonać estymacji tej funkcji za pomocą nielinio-
wej metody najmniejszych kwadratów, przy czym parametrami, które należy 
oszacować są parametry funkcji wartości oraz waga δ+. Jeżeli przyjmiemy 
potęgową funkcję wartości α= x)x(v , należy oszacować parametry α oraz δ+ 
następującego równania 

( )( ) α/1αααδ iiii yyxz +−= +
 (13)

Etap 2. Określenie funkcji wartości w dziedzinie strat. 
Analogicznie przebiega procedura mająca na celu estymację funkcji 

wartości w dziedzinie strat. Najpierw eksperymentator zakłada pewną wartość 
prawdopodobieństwa ps = 1 – pz, a następnie określa serię złożoną z k wa-
riantów strat o postaci (xi, ps; yi), i = 1,…,k, przy czym xi ≤ yi ≤ 0. Dla każdego 
tak zdefiniowanego wariantu decydent określa ekwiwalent pewności si. 

Następnie wykorzystując wzory (8) oraz  (10) otrzymujemy następującą 
zależność 

[ ] )()()(δ)( iiii yvyvxvsv +−= − (14)
lub 

[ ]( ))()()(δ1
iiii yvyvxvvs +−= −−

 (15)

gdzie si jest ekwiwalentem pewności i-tego wariantu strat oraz δ– = g–(ps). 
W ostatnim kroku tego etapu, przyjmując potęgową funkcję wartości (lub 

inną), należy oszacować za pomocą nieliniowej metody najmniejszych kwa-
dratów, równanie o postaci 

( )( ) α/1αααδ iiii yyxs +−= −
 (16)

Etap 3. Określenie współczynnika awersji do strat. 
Określenie współczynnika awersji do strat λ następuje poprzez określenie 

kwoty straty w jednej relacji równoważności. W tym celu eksperymentator wy-
biera wartość z*, która jest dowolną z wartości zi uzyskanych w etapie 1. Za-
daniem decydenta jest określenie takiej wartości straty s*, dla której mieszany 
binarny losowy wariant decyzyjny o postaci: (z*, pz; s*) jest dla niego równo-
ważny nielosowemu wynikowi 0. Z relacji równoważności wynika, że 

0)0()()(δ ** ≡=⋅+⋅ −+ vsvzv λδ  (17)

Ponieważ wielkości δ+, v(z*), δ–, v(s*) są znane lub możliwe do wylicze-
nia z zależności  (13) i  (16) to wartość współczynnika awersji do strat można 
obliczyć następująco 

)(δ
)(δ

*

*

sv
zv

⋅
⋅

−= −

+

λ  (18)
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2.2. Funkcja wartości decydenta – przykład empiryczny 

Empiryczne określanie funkcji wartości decydenta można przeprowadzić 
na podstawie ogólnej procedury zaproponowanej przez Farquhara [6]. Pro-
cedura ta składa się z pięciu kroków: 
Krok 1. Przygotowanie do oceny użyteczności polegające na określeniu struk-

tury problemu decyzyjnego, przyjęciu odpowiedniej skali ocenianych
wartości i zaznajomienie decydenta z różnymi aspektami procedury
oceny. 

Krok 2. Zidentyfikowanie odpowiednich własności, takich jak monotonicz-
ność, dziedzina, ciągłość lub własności ryzyka, co bezpośrednio wpły-
wa na wybór dopuszczalnych postaci funkcji użyteczności. 

Krok 3. Określenie ilościowych ograniczeń nałożonych na funkcję użytecz-
ności decydenta dokonywane poprzez porównywanie różnorodnych
losowych wariantów decyzyjnych (loterii). 

Krok 4. Wybór ze zbioru parametrycznych funkcji użyteczności (spełniających
własności zdefiniowane w kroku 2) tej, która spełnia wykryte ograni-
czenia ilościowe. 

Krok 5. Sprawdzenie spójności otrzymanych wyników i wniosków mające na
celu wykrycie możliwych niespójności (i ich wyjaśnienie) i upewnie-
nie, że otrzymane rezultaty opisują preferencje decydenta względem
decyzji obarczonych ryzykiem. 

Przedstawiona procedura proponuje pewną kolejność działań, jednakże 
bardzo często działania te są wykonywane w innej kolejności, a także możliwe 
jest powracanie do etapów już wykonanych, gdyż decydent w miarę przecho-
dzenia przez kolejne etapy może zmieniać i udoskonalać swoje oceny. Odpo-
wiedzi decydentów w początkowym etapie kroku 3 często ujawniają brak 
spójności preferencji. Dopiero później decydent zaczyna rozumieć wpływ 
wyrażonych wcześniej preferencji na kolejne warianty decyzyjne i zmienia 
wcześniejsze wskazania. 

W dalszej części pracy przedstawiony zostanie przykład szacowania 
funkcji wartości pewnego decydenta dla wyników pomiędzy stratą 1000 zł  
a zyskiem 1000 zł za pomocą metody Abdellaoui, Bleichrodta i L'Haridona.  
W pierwszej kolejności zostaną skonstruowane loterie, następnie zadaniem de-
cydenta będzie określenie ich ekwiwalnetów pewności. Etap ten będzie wspo-
magany poprzez zadawanie dodatkowych pytań w formie par loterii, dla któ-
rych decydent wskazuje loterię preferowaną. Po określeniu ekwiwalentów 
pewności przyjęta zostanie postać analityczna funkcji wartości i oszacowane 
zostaną jej parametry. 

Sytuacja decyzyjna może być przedstawiona decydentowi w następujący 
sposób. Decydent stoi przed wyborem między dwoma możliwościami: pierwsza 
to otrzymanie kwoty C (nieobarczonej ryzykiem), natomiast druga to otrzyma-
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nie biletu na loterię, w której można wygrać kwotę L1 z prawdopodobieństwem 
p lub kwotę L2 z prawdopodobieństwem (1 – p). Losowe warianty decyzyjne 
można przedstawić decydentowi za pomocą tabeli, koła lub drzewa (rys. 2), 
przy czym najbardziej sugestywna wydaje się forma koła. Zadaniem decydenta 
jest wskazanie wariantu preferowanego lub stwierdzenie indyferencji. 

 
 

 
 
 

Rys. 2. Sposoby przedstawiania losowych wariantów decyzyjnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6]. 
 
W innym sformułowaniu problemu decydent może być proszony o bez-

pośrednie wskazanie kwoty C lub też jednej w kwot L1 lub L2, lub też 
prawdopodobieństwa p. Ze względu na to, że decydentowi jest bardzo trudno 
bezpośrednio wskazać te wartości, w praktyce ich ustalenie sprowadza się do 
określania preferencji dla sekwencji loterii, w których odpowiednio zmieniana 
jest przedmiotowa wartość. 

W celu oszacowania funkcji wartości w przedziale [–1000, 1000] kon-
struowanych jest w pierwszym etapie 6 loterii z wynikami dodatnimi (zyskami) 
oraz w drugim etapie 6 loterii z wynikami ujemnymi (stratami). We wszystkich 
loteriach zakładamy, że oba wyniki są jednakowo prawdopodobne. Tabela 1 
przedstawia przygotowane loterie nie zawierające strat (loterie Z1-Z6) oraz 
loterie nie zawierające zysków (S1-S6). 
  

L1 L2 

kwota prawdopodobieństwo 
L1 p 
L2 1 –p 

L1 

L2 

p 

p 

1 – p 

1 – p 

a) tabela 

b) koło 

c) drzewo 
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Tabela 1 

 
Loterie Z1-Z6 oraz S1-S6 

Loterie nie zawierające strat 
Loteria Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Wynik x 200 400 600 1000 1000 1000 
Wynik y 0 0 0 0 600 800 

Loterie nie zawierające zysków 
Loteria S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Wynik x −200 −400 −600 −1000 −1000 −1000 
Wynik y 0 0 0 0 −600 −800 

 
Dla każdej loterii decydent musi określić ekwiwalent pewności. 

Ponieważ w praktyce bardzo trudno jest podać kwotę równoważną loterii, to  
w sposób interaktywny można decydenta w tym wspomóc, prezentując kolejne 
pary wariantów decyzyjnych. W każdej parze jeden wariant (A) jest pewną 
kwotą (wygraną z prawdopodobieństwem 1), a drugi (B) – wyjściową loterią, 
której ekwiwalent ma określić decydent. Z dwóch zaprezentowanych wariantów 
decydent wskazuje preferowany. Kwota występująca w wariancie A jest 
początkowo wartością oczekiwaną wariantu B (loterii). Następnie, w zależności 
od wyboru wariantu preferowanego przez decydenta, kwota ta jest modyfiko-
wana i ponownie decydent wskazuje preferowany wariant. Postępowanie to ma 
na celu przybliżenie wartości ekwiwalentu pewności i przeważnie po 5-6 
porównaniach można otrzymać poszukiwaną wartość. 

Modyfikacja kwoty realizowana jest w następujący sposób. Niech począt-
kowo G0 = x, D0 = y oraz z1 = G0p + D0(1 – p), przy czym x i y są wynikami 
wariantu ryzykownego (B) oraz x > y, a z1 jest kwotą występującą w wariancie 
A w pierwszym porównaniu. Jeżeli w i-tym kroku decydent preferuje z przed-
stawionej pary wariant pozbawiony ryzyka (A), to Gi = zi i Di = Di-1 Jeżeli na-
tomiast decydent preferuje wariant ryzykowny (B), to Di = zi i Gi = Gi-1. Kwota 
przypisana wariantowi A w następnym kroku i+1 wynosi zi+1 = Gi p + Di(1 – p). 
Kwota obliczana po ostatnim wyborze decydenta jest jednocześnie oszaco-
waniem ekwiwalentu pewności wariantu ryzykownego. 

W przykładzie dla loterii Z1 decydent ma określić ekwiwalent pewności.  
W celu prezentacji i usprawnienia dokonywania modyfikacji kwoty wariantu 
pozbawionego ryzyka utworzony został w Excelu specjalny arkusz. Po wpro-
wadzeniu wartości x, y i p, definiujących wariant ryzykowny (loterię), pokazy-
wane są oba warianty (rys. 3), z których decydent wybiera preferowany. 
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Rys. 3. Wybór przez decydenta preferowanego wariantu przy określaniu ekwiwalentu pewności 
dla loterii Z1 (pierwsze porównanie) 
 
Wybory dokonywane przez decydenta wpisywane są w kolejne komórki  

w kolumnie J. Z pierwszej przedstawionej pary decydent wybrał wariant po-
zbawiony ryzyka A (komórka J3 na rys. 4).  Po wpisaniu wyboru decydenta 
kwota występująca w wariancie A jest modyfikowana zgodnie z procedurą 
przedstawioną powyżej. Następnie decydent ponownie proszony jest o wskaza-
nie preferowanego wariantu dla kolejnych par. Rysunek 5 przedstawia kolejne 
wybory oraz wyznaczoną wartość ekwiwalentu pewności wynoszącą 71,5.  
W podobny sposób wyznaczane są ekwiwalenty pewności kolejnych loterii  
Z2-Z6 oraz S1-S6 (tabela 2). 
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Rys. 4. Wybór przez decydenta preferowanego wariantu przy określaniu ekwiwalentu pewności 
dla loterii Z1 (drugie porównanie) 

 

 
 

Rys. 5. Ekwiwalent pewności dla loterii Z1 
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Tabela 2 

 
Loterie Z1-Z6 oraz S1-S6 oraz wyznaczone ich ekwiwalenty pewności 

Loterie nie zawierające strat 
Loteria Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

Wynik X 200 400 600 1000 1000 1000 
Wynik Y 0 0 0 0 600 800 
Ekwiwalent  
pewności 71,5 156 252,5 359 768,5 884 

Loterie nie zawierające zysków 
Loteria S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Wynik X −200 −400 −600 −1000 −1000 −1000 
Wynik Y 0 0 0 0 −600 −800 
Ekwiwalent  
pewności −84 −168,5 −252,5 −421,5 −781 −902,5 

 
Na podstawie uzyskanych wartości ekwiwalentów pewności oraz samych 

loterii należy oszacować parametry funkcji wartości osobno w dziedzinie 
zysków i w dziedzinie strat. W przykładzie przyjęto funkcję potęgową jako 
funkcję wartości. Dla zysków estymacji parametrów funkcji o postaci (13) do-
konano za pomocą regresji nieliniowej w programie PASW Statistics (rys. 6), 
przy czym zmienną zależną jest z, a zmiennymi niezależnymi x i y. Wartość 
parametru α oszacowano na poziomie 0,868, zatem funkcja wartości w dzie-
dzinie zysków ma postać 

0dla)( 868,0 ≥= xxxv  (19)

Parametr δ+ = g+(0,5) przyjął wartość 0,428, co wskazuje, że ocena 
prawdopodobieństwa zysków jest przez decydenta zaniżana. 

Podobnie dla loterii nie zawierających zysków oszacowano parametry 
zależności (16) za pomocą regresji nieliniowej (rys. 7). Parametr α ma wartość 
0,866. Funkcja wartości w dziedzinie strat ma więc postać 

0dla)()( 866,0 <−−= xxxv  (20)

Natomiast wartość parametru δ– = g–(0,5) = 0,473 wskazuje, że decydent 
zaniża ocenę prawdopodobieństwa strat. 
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Rys. 6. Oszacowanie parametrów funkcji wartości w dziedzinie zysków 
 
 

 
 

Rys. 7. Oszacowanie parametrów funkcji wartości w dziedzinie strat 
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Ostatnia część eksperymentu ma na celu ustalenie współczynnika awersji 
do strat. Decydentowi przedstawiane są po dwa warianty, z czego jeden jest 
trywialny (wynik 0 z prawdopodobieństwem 1), a drugi umożliwia uzyskanie 
wartości równej ekwiwalentowi pewności dla loterii Zi lub stratę. Celem tego 
postępowania jest ustalenie takiej wartości straty, dla której oba warianty są dla 
decydenta indyferentne. Ponieważ często jest trudno decydentowi zwerbali-
zować odpowiednią wartość straty to można go wspomóc przedstawiając serię 
par wariantów i prosząc o wskazanie preferowanego. Jako pierwsza para 
przedstawiany jest wariant trywialny oraz wariant (Z, 0,5; S), gdzie wynik  
Z jest ekwiwalentem pewności loterii Z1, a S = −Z1*. Dla pierwszej pary wa-
riantów przyjmujemy oznaczenia S1 = S oraz S0 = 0. Jeżeli decydent wybierze 
wariant pozbawiony ryzyka (A) to strata występująca w wariancie ryzykownym 
(B) jest zmieniana według wzoru 

2
SS

SS 01
12

−
+=  

Jeżeli natomiast decydent preferuje wariant B to strata S przyjmuje 
wartość 

2
SS

SS 01
12

−
−=  

Rysunek 8 przedstawia oba warianty początkowe występujące w anali-
zowanym przykładzie. Decydent wybiera preferowany wariant i wskazuje wa-
riant A. W kolejnej parze wariantów przedstawianych decydentowi strata  

wynosi .75,35
2

05,71
5,71S2 −=

−−
+−=  Decydent wskazuje kolejne pre-

ferowane warianty i w ten sposób po 6 porównaniach można podać przybliżoną 
wartość straty S, dla której oba warianty: ryzykowny (B) i pozbawiony ryzyka 
(A) są dla decydenta indyferentne. W przykładzie jest to wartość −30,16 
(rys. 9). Podobne postępowanie przeprowadzane jest dla wartości ekwiwa-
lentów pewności loterii Z2-Z6. 

Na podstawie wartości strat wskazanych przez decydenta, wartości  
ekwiwalentów pewności dla loterii Z1-Z6 oraz oszacowanych parametrów 
funkcji wartości w dziedzinie zysków i w dziedzinie strat możliwe jest oszaco-
wanie współczynnika awersji do strat. Zależność pomiędzy podanymi wartoś-
ciami przedstawiona jest wzorem (18), a tabela 3 zawiera dane i obliczenia. 
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Rys. 8. Wybór przez decydenta preferowanego wariantu w trzecim etapie metody (pierwsze 

porównanie) 
 

 
Rys. 9. Określenie straty dla loterii mieszanej w trzecim etapie metody  
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Tabela 3 

 
Wyznaczanie współczynnika awersji do strat 

Loterie mieszane  –  s* określane przez decydenta 
Loteria M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Wynik z* 71,5 156 252,5 359 768,5 884 
Wynik s* −30,16 −46,31 −98,62 −106,57 −276,16 −207,18 

λ 1,93 2,62 2,07 2,62 2,23 3,23 
 
Dla loterii M1-M6 uzyskano wartości współczynnika awersji do strat  

z przedziału <1,93; 3,23>, a średnia wartość wynosi 2,45. Wartość współ-
czynnika większa od 1 wskazuje, że decydent ma awersję do strat, tzn. ponad 
dwa razy mocniej odczuwa stratę niż zysk o tej samej wartości bezwzględnej. 
Podsumowując, pełną postać oszacowanej funkcji wartości decydenta można 
zapisać następująco 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<−−

≥
=

0dla)(45,2

0dla
)(

866,0

868,0

xx

xx
xv  (21)

Otrzymana funkcja wartości spełnia założenia teorii perspektywy – jest 
rosnąca, wklęsła w dziedzinie zysków i wypukła w dziedzinie strat, z wyraźną 
awersją do strat. 

Podsumowanie 

Zarówno w teorii oczekiwanej użyteczności, jak i w teorii perspektywy, 
uzyskanie ocen decyzji zgodnych z preferencjami decydentów wymaga znajo-
mości postaci funkcji użyteczności lub też funkcji wartości. W literaturze pro-
ponowane są różne metody wyznaczania parametrów tych funkcji. W zależ-
ności od grupy osób uczestniczących w eksperymentach uzyskiwane są różne 
wyniki, jednakże wyciągane na ich podstawie wnioski dotyczące głównych 
zachowań decydentów są przeważnie zbieżne. 

W pracy dokonano przeglądu wybranych metod określania funkcji uży-
teczności oraz funkcji wartości. Podejście teoretyczne zostało wzbogacone 
przykładem praktycznego wykorzystania jednej z metod. 

Niewątpliwą zaletą metod ekwiwalentu pewności i ekwiwalentu prawdo-
podobieństwa jest ich prostota i łatwość stosowania, natomiast głównymi  
wadami jest podatność na zniekształcenia wynikające z zależności między ko-
lejnymi analizowanymi wariantami decyzyjnymi czy też zbyt szerokim prze-
działem argumentów funkcji użyteczności. 
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W przypadku metody gamble-tradeoff zaletą jest brak podatności na efekt 
pewności oraz łatwe wykrywanie niekonsekwentnych odpowiedzi decydenta. 
Do wad należy zaliczyć podatność na przenoszenie błędów, większą czaso-
chłonność oraz konieczność porównywania dwóch losowych wariantów de-
cyzyjnych, zamiast losowego wariantu z nielosowym wynikiem. 

Metoda wyznaczania funkcji wartości Abdellaoui, Bleichrodta i L’Hari-
dona jest najbardziej pracochłonna, ale nie jest ona podatna na przenoszenie 
błędów (loterie są między sobą niezależne). Bardzo ważną jej zaletą jest też to, 
że nie trzeba dokonywać żadnych założeń odnośnie funkcji ważenia prawdo-
podobieństw. 

Wszystkie procedury są bardzo pracochłonne, zarówno z punktu widze-
nia eksperymentatora, jak i decydenta. Aby określić funkcję użyteczności, wy-
magane jest skonstruowanie co najmniej 6-8 wariantów decyzyjnych, dla 
których decydent określa ekwiwalenty pewności lub prawdopodobieństwa.  
W praktyce decydent na początku eksperymentu nie jest świadomy swoich wy-
borów i ich wpływu na pozostałe warianty decyzyjne. Z tego względu często 
konieczny jest powrót do początkowych wariantów i zmiana wyborów. Drugim 
problemem jest samo podanie ekwiwalentu pewności. Aby pomóc decydentowi  
w trafnym wskazaniu tej wartości, dla każdego z 6-8 wariantów decyzyjnych 
zadawane jest 3-5 pytań pomocniczych. Łącznie tworzy to dość żmudny proces 
interaktywnego określania funkcji użyteczności. 

Znacznie bardziej pracochłonny i żmudny jest proces określania funkcji 
wartości, w którym decydentowi przedstawiane jest 18 par wariantów. Tutaj 
także można pomóc decydentowi poprzez zadawanie kilku pytań pomoc-
niczych, w których decydent ujawnia swoje preferencje. Zatem w tej procedurze 
decydent łącznie wskazuje prawie 100 swoich preferencji względem przedsta-
wianych par wariantów. 

Naukowcy starają się zaproponować nowe metody, w których będzie 
ograniczona liczba wariantów decyzyjnych przedstawiana decydentowi, a jed-
nocześnie uzyskane wyniki jak najlepiej będą odzwierciedlać oceny decydenta 
dotyczące wartości, prawdopodobieństw, a także nastawienie do ryzyka. W pra-
cach naukowych opisywane eksperymenty przeprowadzane są z reguły wśród 
studentów ekonomii, zarządzania, psychologii czy też medycyny. Aby zachęcić 
takich „decydentów” do współpracy, zastanowienia się nad przedstawianymi 
wariantami i ujawnienia własnych preferencji, konieczne jest stosowanie odpo-
wiednich bodźców. Zachęta zwykle polega na zapłacie za udział w ekspery-
mencie, a także na udziale jednej wylosowanej po eksperymencie osoby w rze-
czywistej grze (z realną wygraną pieniężną) zgodnie z dokonanymi wcześniej 
wyborami. 
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SELECTED METHODS OF VALUATION OF UTILITY FUNCTION  

AND VALUE FUNCTION 
 

Summary 
In many studies utility function as well as value function and probability weighting  

function are assumed in the form estimated by theirs authors. These functions reflect personal  
decision-makers preferences and they ought to be estimated individually. This paper is a survey  
of selected methods of assessing utility function and value function. The certainty equivalence 
methods, probability equivalence methods and gamble-tradeoff method by P. Wakker and 
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D. Deneffe are presented. These methods are used for assessing utility function based on expected 
utility theory. The method of assessing value function (by Abdellaoui, Bleichrodt and L’Haridon) 
which is used to valuate uncertain decision alternative based on prospect theory is also presented 
in this paper. An example is an illustration of the last method. 
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ZASTOSOWANIE METODY PROMETHEE II  

W PROCESIE RANKINGOWANIA  

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH W RAMACH  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

NA LATA 2007-2013 
 
 

Wprowadzenie 

Europejska polityka regionalna*, zwana też czasem polityką strukturalną, 
ma na celu wzmacnianie spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, 
niwelowanie różnic między poszczególnymi jej regionami i zapewnianie im 
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Do instrumentów polityki regional-
nej należą między innymi fundusze strukturalne** oraz Fundusz Spójności. Ich 
zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów 
członkowskich, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, promowanie 
zrównoważonego rozwoju, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie 
konkurencyjności i innowacyjności regionów oraz wspieranie współpracy te-
rytorialnej między nimi.  

Unijna polityka regionalna w Polsce w obecnym okresie programowania 
wdrażana jest za pomocą pięciu programów operacyjnych (PO Infrastruktura  
i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój 
                                                           

* W obecnym okresie programowania 2007-2013 polityka ta nazywana jest polityką spójności. 
** W poprzednim okresie programowania 2000-2006 funkcjonowały cztery fundusze strukturalne: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz  
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIOR).  
W obecnym okresie programowania 2007-2013 funkcjonują dwa: EFRR i EFS. 
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Polski Wschodniej, PO Pomoc Techniczna), Programów Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej oraz szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych  
(po jednym dla każdego z województw).  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do rankingowania wniosków o dofinan-
sowanie realizacji projektu z funduszy UE wykorzystywana jest między innymi 
metoda PROMETHEE II z progiem veta.  

W niniejszym opracowaniu zaprezentowana zostanie aplikacja kompute-
rowa opracowana na potrzeby systemu oceny projektów funkcjonującego  
w ramach RPO WK-P 2007-2013. Jej działanie przedstawione zostanie na przy-
kładzie konkursu przeprowadzonego w latach 2008-2009 dla Poddziałania 
5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw realizowanego w ramach piątej osi 
priorytetowej RPO WK-P na lata 2007-2013 Wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

1. System wyboru projektów w ramach RPO WK-P  
na lata 2007-2013   

Funkcjonujący w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 system oceny  
i wyboru projektów był kilkakrotnie modyfikowany, przy czym w latach 2008- 
-2009, kiedy to przeprowadzany był konkurs w ramach Poddziałania 5.2.2. 
Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, przedstawiał się on jak na rys. 1. 

Celem Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Działania 
5.2. RPO WK-P 2007-2013 o tej samej nazwie jest podniesienie konkuren-
cyjności przedsiębiorstw (również tych działających w branży turystycznej) 
poprzez ich unowocześnianie oraz zwiększanie efektywności ich działania skut-
kujące wzrostem zatrudnienia [9, s. 111]. 
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Rys. 1. Procedura oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy 
Unii Europejskiej obowiązująca w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
 
Podczas zakończonego w 2009 roku konkursu dla tego Poddziałania* 

każdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu oceniany był pod wzglę-
dem merytoryczno-technicznym przez złożoną z 3 ekspertów Komisję Kon-
kursową, która brała pod uwagę następujące kryteria**: 
  

                                                           
* 3 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 60/1014/09 zatwierdził  

do dofinansowania 97 projektów złożonych na konkurs z realizowanego w ramach RPO WK-P na lata  
2007-2013 Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Był to pierwszy konkurs, w którym 
rankingowanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem metody PROMETHEE II. http://www.mojre-
gion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/konkursy/wyniki/os-priory-
tetowa-5/czytaj/items/dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow.965.html (10.03.2011). 

** Patrz: aneks. 

Ocena formalna wniosku  
w Urzędzie Marszałkowskim 
(kryteria rejestracyjne, oceny  

wstępnej oraz formalne) 

Ocena merytoryczno-techniczna  
wniosku przez Zespół Oceniający 

Przedstawienie listy projektów Zarządowi 
Województwa do akceptacji 

• 3 ekspertów 
• Wagi dla kryteriów ustalone  

za pomocą metody AHP 
• Ocena „tak-nie” oraz  

ocena punktowa (w skali  
od 0 do 10) 

• Uśrednione oceny ekspertów  
porównywane są w przy- 
padku niektórych kryteriów  
z wartością minimalną okreś- 
loną oddzielnie dla każdego  
z nich („minimalna jakość”) 

• Ocena końcowa: mniej niż  
50 wniosków – metoda  
średniej ważonej,  
co najmniej 50 wniosków  
– metoda PROMETHEE II  
z progiem veta 
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Tabela 1 

Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu 

Nr Kryterium Ocena 

B.1.1 Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania  
5.2. TAK NIE 

B.1.2 Wykonalność techniczna projektu TAK NIE 
B.1.3 Trwałość rezultatów projektu TAK NIE 
B.1.4 Wykonalność finansowa projektu TAK NIE 

Źródło: [10, s. 88-89]. 
 
 

Tabela 2 

Kryteria oceny jakości projektu 

Nr Kryterium Ocena 

B.2.1 

Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację  
celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyj- 
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.2. poprzez  
poprawę oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstwa 

0-10 

B.2.2 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów 0-10 

B.2.3 

Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację  
celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyj- 
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.2. poprzez  
zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa 

0-10 

B.2.4 

Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację  
celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyj- 
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.2. poprzez  
zwiększenie konkurencyjności działania przedsiębiorstwa 

0-10 

B.2.5 Udział środków własnych beneficjenta w projekcie 0-10 
B.2.6 Wypełnienie polityk i zasad wspólnotowych 0-10 

B.2.7 Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzię-
ciami 0-10 

B.2.8 Promocja projektu 0-10 

Źródło: [10, s. 89-91]. 
 
 

Tabela 3 

Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu  
na osiąganie założonych w RPO celów 

Nr Kryterium Ocena 

B.3.1 Wpływ projektu na rynek pracy 0-10 

Źródło: [10, s. 91]. 
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2. Metoda PROMETHEE II z progiem veta 

Metody z rodziny PROMETHEE* to grupa technik wielokryterialnych 
należących do klasy metod przewyższania, opartych na metodologii zapropo-
nowanej przez Roy [7].  

Model preferencji w metodach z rodziny PROMETHEE powstaje na 
podstawie porównania wariantów decyzyjnych (projektów) parami ze sobą, 
przy czym pod uwagę brane są różnice między ocenami tych wariantów (pro-
jektów) dla wszystkich rozpatrywanych kryteriów. Im większa jest różnica 
pomiędzy ocenami, tym silniej – ze względu na dane kryterium – preferowany 
jest jeden z wariantów (projektów). Jeśli różnica ta jest niewielka, to jeden  
z wariantów (projektów) jest słabo preferowany względem drugiego lub też 
warianty (projekty) uznawane są za równoważne ze względu na to, że wy-
stępująca pomiędzy ich ocenami różnica jest nieistotna (mało znacząca), jeśli 
natomiast różnica w ocenach jest dostatecznie duża, to jeden z wariantów (pro-
jektów) jest silnie preferowany ze względu na dane kryterium. Rozróżnienie 
sytuacji preferencyjnych jest możliwe dzięki wprowadzeniu do analizy progów 
równoważności i preferencji związanych z poszczególnymi kryteriami.  

W zastosowanym w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 podejściu 
przyjęte zostało ponadto założenie o ograniczonej kompensacji. Oznacza to, że 
możliwa jest taka sytuacja, w której przewaga wariantu (projektu) a nad wa-
riantem (projektem) b ze względu na jedno z kryteriów powoduje, że wariant 
(projekt) b nie powinien zostać uznany za lepszy od wariantu (projektu) a nawet 
wtedy, gdy jest on preferowany ze względu na wszystkie pozostałe kryteria.  
Do analizy tego typu sytuacji wykorzystywany jest próg veta.  

Ostateczny wynik danego wariantu (projektu) stanowi różnicę pomiędzy 
dodatnim a ujemnym przepływem przewyższania. Jeśli różnica ta jest większa 
od zera, to oznacza to, że dany wariant (projekt) bardziej przewyższa inne wa-
rianty (projekty) ze względu na cały zestaw rozpatrywanych kryteriów, niż one 
przewyższają jego, natomiast w wypadku gdy różnica ta jest mniejsza od zera, 
dany wariant (projekt) jest w większym stopniu przewyższany przez inne wa-
rianty (projekty), niż sam je przewyższa. Im wyższa jest wartość różnicy 
pomiędzy przepływami przewyższania, tym dany wariant decyzyjny (projekt) 
jest lepszy. 
  
                                                           
* Akronim PROMETHEE pochodzi od słów: Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment 

Evaluations (metoda konstrukcji rankingu preferencji w celu wzbogacenia ewaluacji). Prezentację metodo-
logii i technik PROMETHEE można znaleźć w pracach [1; 2; 3]. 
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Schemat postępowania w metodzie PROMETHEE II z progiem veta  
jest zatem następujący:  

1. Obliczenie wartości współczynników zgodności ),( ji aac  dla wszyst-
kich par wariantów :),( ji aa  

),,(),(
1

ji

n

k
kkji aawaac ∑

=

= ϕ  

gdzie:                                                  ,1
1

∑
=

=
n

k
kw  

,

h,przypadkacinnych    w0

)()(gdy    ,
)()(

,)()(gdy     ,1

),(

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≤−<
−

−−

>−

= kjkikk
kk

kjkik

kjkik

jik pafafq
qp

qafaf
pafaf

aaϕ  

przy czym: 

kw  − waga przypisana k -temu kryterium, 
)( ik af − ocena obiektu ia  względem kryterium kf , 

kq  − próg równoważności* dla kryterium kf , 

kp  − próg preferencji** dla kryterium kf . 

2. Obliczenie wskaźników niezgodności ),( jik aad  dla każdej pary wa-
riantów względem każdego z kryteriów: 
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gdzie: 

kv  − próg veta*** dla kryterium kf . 

                                                           
* Próg równoważności – maksymalna różnica pomiędzy ocenami dwóch obiektów, przy której nie można 

jeszcze stwierdzić, że jeden z nich jest lepszy (pod względem danego kryterium), w związku z czym 
obiekty te będą traktowane jako równoważne (z punktu widzenia danego kryterium). 

** Próg preferencji – minimalna różnica pomiędzy ocenami dwóch obiektów, po przekroczeniu której nie 
istnieją już żadne wątpliwości, że jeden z nich jest lepszy (pod względem danego kryterium). 

*** Próg veta – minimalna różnica pomiędzy ocenami dwóch obiektów dla danego kryterium, po przekrocze-
niu której wykluczone jest uznanie ocenionego niżej obiektu za ogólnie lepszy od tego ocenionego pod 
względem danego kryterium wyżej, nawet jeśli zostanie on uznany za zdecydowanie lepszy od drugiego 
pod względem wszystkich innych kryteriów. 



ZASTOSOWANIE METODY PROMETHEE II… 89

3. Obliczenie współczynników wiarygodności :),( ji aaσ  
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Współczynnik wiarygodności jest co najwyżej równy wartości współ-
czynnika zgodności ),( ji aac  w sytuacji, gdy nie ma opozycji i jest tym 
mniejszy, im jest ona silniejsza; w szczególności gdy istnieje kryterium, które 
stawia veto ( 1),( =jik aad ), to współczynnik wiarygodności wynosi 0.  

Rezultatem przedstawionych obliczeń jest macierz współczynników 
wiarygodności. 

4. Wyznaczenie wartości przepływu przewyższania netto dla każdego 
wariantu: 
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5. Skonstruowanie finalnego rankingu wariantów na podstawie uporząd-
kowanych malejąco wartości przepływów netto (wariant ia  jest lepszy od  
wariantu ja , jeśli );()( ji aa φφ >  jeśli zaś ),()( ji aa φφ =  to warianty ia  i ja   
są równoważne).  

3. Opis aplikacji komputerowej 

Prezentowana w opracowaniu aplikacja komputerowa stworzona została 
na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Podstawową funkcją aplikacji miała być obsługa systemu oceny 
projektów w ramach ogłoszonego w 2008 roku, a zakończonego w roku 2009 
konkursu dla Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw realizo-
wanego w ramach piątej osi priorytetowej RPO WK-P na lata 2007-2013 
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Program posiada graficzny 
interfejs, którego strona główna przedstawiona została na rys. 2.  
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Rys. 2. Strona główna programu
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będnych zmian. W ramach przeprowadzanej oc
status wniosku rozpatrzonego pozytywnie, rozpatr
ku cofniętego do ponownej oceny formalnej bądź
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emu wnioskowi numeru rankingu. Pozostałe wnio
rtość zero w polu „Numer rankingu”, nie są rankin

 
wprowadzanie danych 

 

91

ceny  
rzo-
ź też 
ażdy 
zany 
adek 
ceny 
pro-
razu 
oski 

moż-
jest 

oski, 
ngo-

 



Dorot92

Przycisk „Kasowan
ku z bazy w całości, natom
cie danych dotyczących 
pozwala na drukowanie p
a także na wydruk proto
protokołów do pliku prog
drukowania protokołów ko

W przypadku wpro
ków program udostępnia 
dzania rankingów przedsta

Rys. 4. Strona umożliwiająca tw

Na stronie tej dostę
prowadzeniu – po uprzed
wania wniosków i utworz
wana. Druga opcja pozwa
pliku. Lista rankingowa, 
zawiera również podstawo
wartości dofinansowania. 
one na podjęcie decyzji, il
niu planowanego budżetu 
niezakwalifikowanych do 

Następną funkcją p
list wniosków o wybrany
„Generowanie list wniosk
wniosków. Dostępne są 

ta Górecka, Michał Bernard Pietrzak 

nie wniosku” pozwala na usunięcie wybranego wn
miast przycisk „Kasowanie etapu” umożliwia usu
tylko jednego, wybranego etapu. Dodatkowo str

protokołów oceny wniosku dla każdego z ekspert
okołu zbiorczego. Istnieje również możliwość zap
gramu Excel. Procedurę wprowadzania danych o
ończy przejście do strony głównej. 
owadzenia ocen wszystkich zadeklarowanych wn
funkcję ich rankingowania. Strona dotycząca spo
awiona została na rys. 4. 
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ków skierowanych do ponownej oceny formalnej o
jaśnienia. Funkcja tworzenia i drukowania wybran
podział wniosków, a także umożliwia komunik
ntami środków unijnych. 

 
worzenie różnych zestawień wniosków 
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owali wszystkie dostępne funkcje zawarte w aplika
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4. Korzyści płynące z wykorzystania w procesie wyboru  

projektów metody PROMETHEE II z progiem veta  

Wykorzystanie w procesie ewaluacji i selekcji projektów europejskich 
przyjaznej dla swoich użytkowników metody PROMETHEE II z progiem veta 
pozwala nie tylko na ograniczenie możliwości manipulowania wynikami, ale 
także na urealnienie analizy preferencji, gdyż technika ta – dzięki zastosowaniu 
progu równoważności i progu preferencji – uwzględnia fakt, iż realnym prob-
lemom decyzyjnym towarzyszy niepewność, nieprecyzyjność, nieokreśloność  
i zmienność dotycząca zarówno danych, jak również ocen oraz preferencji  
uczestników procesu decyzyjnego, którzy oceniając nierzadko nawet kilka-
dziesiąt projektów w ciągu kilku dni nie muszą być wcale do końca kon-
sekwentni w swoich działaniach. Z kolei zastosowanie progu veta wyklucza 
możliwość pełnej kompensacji, w związku z czym możliwa jest taka sytuacja,  
w której przewaga projektu ia  nad projektem ja  ze względu na jedno z kry-
teriów jest na tyle duża, że wyklucza uznanie projektu ja  za lepszy od projektu 

ia  nawet wtedy, gdy jest on preferowany ze względu na wszystkie pozostałe 
kryteria [6, s. 103-104]. Pełna kompensacja jest zjawiskiem szczególnie nie-
pożądanym w przypadku kryteriów związanych z wykonalnością techniczną 
projektu oraz doborem technologii, przygotowaniem organizacyjno-instytucjo-
nalnym i finansowym beneficjenta, a także oddziaływaniem projektu na śro-
dowisko naturalne; budzić też może poważne wątpliwości w przypadku kry-
teriów związanych z realizacją celów działania czy poddziałania, w ramach 
którego dany projekt ubiega się o dofinansowanie [4, s. 236-237]. 

Aby dofinansowywane w ramach RPO WK-P 2007-2013 projekty po-
siadały zadowalającą jakość, oprócz progów równoważności, preferencji i veta 
dla wybranych kryteriów określone zostały konieczne do uzyskania minimalne 
wartości średnich arytmetycznych z ocen ekspertów. 

W celu pokazania opisanych wyżej korzyści płynących z zastosowania 
metody PROMETHEE II z progiem veta technika ta wykorzystana została  
w symulacji procesu rankingowania projektów przeprowadzonej z wykorzysta-
niem opracowanego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego programu kompu-
terowego. Pod uwagę wzięto 10 fikcyjnych wniosków aplikacyjnych o do-
finansowanie realizacji projektu z EFRR w ramach Poddziałania 5.2.2.  
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Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. W zamieszczonej niżej tabeli 4 przedsta-
wiony został obowiązujący w przypadku przeprowadzanego w latach 2008- 
-2009 konkursu dla tego Poddziałania model preferencji ustalony przez Komitet 
Monitorujący, natomiast w tabeli 5 zawarte zostały średnie arytmetyczne z 3 
ocen wprowadzonych do programu dla każdego z 9 kryteriów w przypadku 
każdego z 10 wniosków.  

 
Tabela 4 

 
Wagi i wartości minimalne 

oraz progi równoważności, preferencji i veta dla kryteriów 

Kryterium Waga Minimum 
Próg 

równoważności preferencji veta 
B.2.1 0,23 2,00 1,00 3,50 7 
B.2.2 0,14 2,00 0,00 3,00 11 
B.2.3 0,23 0,00 0,50 2,00 8 
B.2.4 0,23 0,00 1,00 3,00 8 
B.2.5 0,02 0,00 1,00 3,00 11 
B.2.6 0,04 2,50 1,50 3,00 11 
B.2.7 0,05 2,00 1,50 3,50 11 
B.2.8 0,01 0,00 3,00 5,00 11 
B.3.1 0,05 0,00 0,00 2,00 7 

 
 

Tabela 5 
 

Uśrednione oceny ekspertów 

Wniosek Kryteria oceny 
B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 2.5 B 2.6 B 2.7 B 2.8 B 3.1 

1 10 2 10 10 10 8,3 8,3 1,7 0,7 
2 7,7 5,3 7 7,3 10 5,3 7 10 10 
3 10 6,7 10 10 8,7 7 7 8,3 8,3 
4 7 5,3 3,7 5 10 5 7 10 10 
5 7,3 6,7 7,7 8 8,3 8 8 8,7 6 
6 8 8 7,7 8,3 8,7 8,7 8,7 9 9,7 
7 9 9 9,3 8 9,7 9 10 9 9,3 
8 9,7 7 9,3 9,7 5,7 7,7 6,7 6,7 7,7 
9 7,7 5,7 7,7 7 10 5,3 4,3 10 10 

10 9 7 6,7 8 5,3 5,7 7,7 6,7 7,7 
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Wśród zamieszczonych w tabeli 5 wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektu z UE zwraca uwagę wniosek nr 1, który otrzymał najwyższe możliwe 
oceny w przypadku trzech najbardziej istotnych kryteriów (B.2.1, B.2.3  
i B.2.4), minimalną akceptowalną liczbę punktów w przypadku dość ważnego 
kryterium B.2.2 dotyczącego zgodności rozpatrywanego projektu z preferowa-
nymi typami projektów oraz bardzo niskie oceny w przypadku kryteriów B.2.8 
oraz B.3.1, z których to drugie jest o tyle ważne, że dotyczy wpływu przewidy-
wanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO WK-P 2007-2013 
celów.  

W tabeli 6 zaprezentowane zostały wyniki uzyskane za pomocą metody 
PROMETHEE II z progiem veta oraz za pomocą średniej ważonej, stanowiącej 
metodę powszechnie stosowaną. W przypadku drugiej z wymienionych metod 
wniosek nr 1 sklasyfikowany został na miejscu 4, natomiast w przypadku 
pierwszej – dzięki zastosowaniu progów równoważności, preferencji i veta  
– dopiero na miejscu 9, które zdecydowanie lepiej odzwierciedla jego jakość; 
szczególnie wyraźnie jest to widoczne, gdy porównamy oceny przyznane roz-
patrywanemu wnioskowi z ocenami wniosków nr 6 i nr 10, które to wnioski 
zajmują w rankingu otrzymanym za pomocą średniej ważonej odpowiednio 
miejsca 5 i 6. W przypadku pozostałych wniosków, mniej specyficznych niż 
wniosek nr 1, otrzymane uporządkowania nie różnią się od siebie. 

 
Tabela 6 

 
Porównanie wyników porządkowania wniosków 

Numer  
wniosku 

PROMETHEE II Średnia ważona 
ocena pozycja w rankingu ocena pozycja w rankingu 

1 −1,299 9 8,179 4 
2 −1,237 8 7,164 9 
3 3,338 1 9,14 1 
4 −4,57 10 5,703 10 
5 −1,054 6 7,501 7 
6 0,932 4 8,172 5 
7 3,059 2 8,918 2 
8 2,631 3 8,79 3 
9 −1,191 7 7,177 8 
10 −0,609 5 7,602 6 
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Podsumowanie 

W opracowaniu przedstawiono aplikację komputerową, która wykonana 
została na potrzeby systemu oceny projektów funkcjonującego w ramach RPO 
WK-P 2007-2013. Aplikacja posiada wszystkie wymagane przez zamawiają-
cego funkcje pozwalające między innymi na wprowadzanie, przeglądanie  
i modyfikowanie danych dotyczących ocenianych projektów europejskich, 
tworzenie list wniosków ocenionych pozytywnie, negatywnie, skierowanych do 
ponownej oceny formalnej lub do wyjaśnienia, drukowanie protokołów oceny,  
a także sporządzanie rankingów wniosków przedkładanych Zarządowi Woje-
wództwa.  

W procedurze rankingowania projektów wykorzystana została metoda 
PROMETHEE II z progiem veta. Jej założenia uwzględniające m.in. nie-
pewność i nieprecyzyjność towarzyszącą wszystkim problemom decyzyjnym 
zdecydowanie bardziej przystają do rzeczywistości niż założenia metody 
polegającej na obliczaniu średniej ważonej. Co więcej, jej zastosowanie może 
udoskonalić i zobiektywizować proces oceny i wyboru projektów, ograniczając 
– dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu modelu preferencji – ryzyko manipu-
lowania wynikiem oraz wykluczając, przynajmniej częściowo, możliwość kom-
pensacji złej oceny w przypadku jednego z kryteriów dobrą oceną w przypadku 
innego [5, s. 86]. 
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APPLICATION OF PROMETHEE II IN THE EUROPEAN PROJECTS’ RANKING 

PROCESS WITHIN THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME  

FOR KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP FOR THE YEARS 2007-2013 
 

Summary 
 
In the article a computer application created for Marshal Office of Kujawsko-Pomorskie 

Voivodship, enabling the use of PROMETHEE II method with a veto threshold in the process  
of ranking projects applying for co-financing from the European Union funds in the framework  
of the Regional Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years  
2007-2013 (RPO WK-P 2007-2013) will be presented.   

In accordance with the expectations of the decision-maker the programme interface  
allows entering data relating to applications for project co-financing submitted in response  
to advertised under RPO WK-P 2007-2013 competitions, setting their status as well as creating 
lists of applications evaluated positively, negatively and submitted to a formal re-evaluation  
or to clarification. The most important function of the programme is ordering projects with  
the help of PROMETHEE II method with a veto threshold and building ranking lists,  
in accordance with which the EU financial assistance is granted. 
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OCENA PRZYDATNOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW  

MIESZKALNYCH Z ZASTOSOWANIEM ROZMYTEGO 

ROZSZERZENIA AHP* 
 
 

Wprowadzenie 

Dokonywanie ocen stanu przydatności użytkowej budynków miesz-
kalnych i na tej podstawie formułowanie wytycznych w zakresie programu 
działań modernizacyjnych i remontowych ma istotne znaczenie w procesie 
zarządzania nieruchomościami. Ocena przydatności użytkowej budynków 
mieszkalnych wymaga określenia wymagań eksploatacyjnych (kryteriów  
oceny) i ich wpływu na przydatność użytkową oraz dokonania ocen cząstko-
wych (określenia stopnia spełnienia wymagań). Z przeprowadzonych wy-
wiadów z użytkownikami, zarządcami, jak również ekspertami zajmującymi się 
oceną stanu budynków mieszkalnych wynika, że wymagania te odnoszą się nie 
tylko do cech związanych ze stanem technicznym, ale również są istotne 
właściwości energetyczne, funkcjonalne oraz stan wizualny.  

Na ocenę przydatności użytkowej budynku mają wpływ wagi kryteriów 
przyjętych do analizy. Wyrażają one w sposób wymierny preferencje uczest-
ników procesu eksploatacyjnego. Ze względu na konieczność posiadania  
dużego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin, wskazanie 
konkretnych wartości wag kryteriów jest trudne i wymaga często uwzględnienia 
opinii wielu osób (użytkownicy, eksperci, projektanci, zarządcy, rzeczo-
znawcy).  

Autorzy proponują zastosowanie w procesie grupowego podejmowania 
decyzji rozmytego rozszerzenia metody AHP, które umożliwi ustalenie istot-
ności kryteriów poprzez agregację ocen grupy ekspertów. 
  
                                                           
* Praca została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr N N506 254637). 
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1. Metoda AHP i jej rozmyte modyfikacje 

Jedną z metod wspomagających ustalanie istotności kryteriów (i również 
ocenę wariantów) jest metoda AHP (analityczny proces hierarchiczny). Pro-
cedura analizy obejmuje następujące etapy: tworzenie hierarchii celów prob-
lemu decyzyjnego, porównywanie parami istotności kryteriów na każdym  
poziomie hierarchii (przy zastosowaniu skali 9-stopniowej), ustalenie wag kry-
terium (wektora własnego macierzy porównań odpowiadającego maksymalnej 
wartości własnej).  

Podobnie, gdy kryteria mają charakter jakościowy, przeprowadza się po-
równywanie parami wariantów dla poszczególnych kryteriów, co umożliwia  
w wyniku obliczenie ocen cząstkowych i oceny syntetycznej (jako sumy 
ważonej ocen cząstkowych). 

Metoda AHP, opracowana przez Thomasa Saaty’ego w latach 80. 
XX wieku [14; 15], jest prezentowana w literaturze jako efektywne narzędzie 
wspomagania decyzji przy wielorakości atrybutów oceny w wielu obszarach 
zarządzania przedsięwzięciem budowlanym (między innymi przy selekcji ofert 
na roboty budowlane [10], wyborze technologii procesów [13], doborze maszyn 
[7], ocenie procedury określania wielkości budżetu przedsięwzięcia [9]).  

Od ponad dwudziestu lat wielu autorów kwestionuje założenia metody 
AHP, wskazując jej ograniczenia i wady (między innymi dotyczące stosowanej 
skali ocen, zasadności obliczania maksymalnej wartości własnej i odpowiadają-
cego mu wektora własnego macierzy porównań przy braku zgodności opinii). 
Znanym problemem prezentowanym w literaturze jest zmiana rankingu wa-
riantów w przypadku dodania nowych alternatyw [1].  

Metoda ta nie umożliwia w sposób bezpośredni uwzględnienia warunków 
ryzyka związanego z niepełnym dostępem do danych, informacji, subiekty-
wizmem ocen. Decydentowi w wielu przypadkach łatwiej jest określić względ-
ne preferencje poprzez wskazanie zakresu wartości lub opisowo – niż podając 
konkretne wartości z przyjętej skali ocen. Ostre wartości preferencji (z 9-stop-
niowej skali) nie umożliwiają modelowania niepewności oszacowań dokony-
wanych przez decydenta, dlatego są podejmowane prace nad modyfikacją  
klasycznej metody AHP, poprzez np. umożliwienie wyrażania opinii w postaci 
liczb rozmytych. 

Pierwsze rozmyte rozwinięcia metody AHP opracowali Van Laarhoven  
i Pedrycz [17] oraz Buckley [2] i Chang [4], umożliwiając ocenę względnych 
preferencji za pomocą liczb rozmytych o trójkątnych funkcjach przynależności 

( )ijijijij umla ,,~ = . Decydent dokonując porównania parami ważności kryteriów 

wyraża swoje preferencje podając wartość „około ijm ”, przy czym swoją nie-
pewność co do precyzji tego określenia wyraża w postaci długości przedziału 
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[ ]ijij ul , . Porównywanie parami jest możliwe również przy zastosowaniu fuzyfi-
kacji określeń lingwistycznych (skal przypisujących im liczby rozmyte o do-
wolnych funkcjach przynależności).  

Złożonym obliczeniowo problemem w rozmytych rozwinięciach metody 
jest procedura obliczania wektora wag na podstawie macierzy porównań istot-
ności parami. Stosowane są przy tym między innymi metoda średniej geome-
trycznej [2], metoda rozmytych najmniejszych kwadratów [17], metoda lambda- 
-max (stanowiąca rozmyte rozwinięcie koncepcji wektora własnego) [6] oraz 
rozmyte programowanie preferencji [11], które autorzy proponują zastosować  
w procedurze obliczania wag kryteriów na podstawie macierzy zagregowanych 
ocen ekspertów. 

Mikhailov [11] przeanalizował trudności związane z konstruowaniem 
macierzy porównań z rozmytymi wartościami odwrotnymi i możliwość uzyski-
wania błędnych wyników. Według Saaty’ego [15] oceny pośrednie są wy-
starczającym środkiem wyrażenia niepewnej opinii w przypadku wątpliwości 
decydenta, a rozmyte oceny jedynie zwiększają zgodność porównań kosztem 
mniejszej dokładności oszacowań wag i w efekcie mogą doprowadzić do błęd-
nych decyzji. W przypadku wyrażania rozmytych preferencji, istnieje nieskoń-
czona liczba wartości własnych i wektorów własnych macierzy porównań,  
a problem wyboru najlepszego rozwiązania musi być rozpatrywany jako po-
szukiwanie kompromisu między wartością wskaźnika niezgodności a wartością 
funkcji przystosowania. Duży poziom zgodności ocen nie gwarantuje dużego 
poziomu wiarygodności wyników [8]. 

2. Agregacja ocen wielu decydentów 

Celem agregacji opinii ekspertów jest wyznaczenie jednej wspólnej  
opinii kolektywnej, będącej pewnym kompromisem, ze względu na brak zgod-
ności preferencji decydentów. 

Rozważmy problem określenia ważności n kryteriów (lub analogicznie n 
obiektów budowlanych). W procesie decyzyjnym uczestniczy K ekspertów. 
Każdy z nich dokonuje ( ) 2/1−= nnm  porównań parami kryteriów na danym 
poziomie hierarchii problemu (określa względny stopień przewyższania, pre-
ferencji, ważności), stosując skalę 1/9,1/7, 1/5, 1/3, 1, 3, 5, 7, 9 rozszerzoną 
ewentualnie o oceny pośrednie 1/8, 1/6, 1/4, 1/2, 2, 4, 6, 8.  

W wyniku operacji porównywania parami powstaje zbiór K macierzy 
{ } ,,...,2,1,,,...,3,2,1,...,2,1, KkijnjniaA ijkk =>=−==  gdzie ijka  oznacza 

ocenę preferencji kryterium i względem j (czyli iloraz wag kryteriów i i j), 
wyrażoną w przyjętej skali ocen i dokonaną przez eksperta k. 
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W klasycznej metodzie AHP agregacji opinii dokonuje się poprzez ich 
uśrednianie geometryczne. Średnia arytmetyczna nie może być stosowana do 
agregacji opinii ekspertów [5]. Stosowanie średniej geometrycznej umożliwia 
zapewnienie spełnienia warunku optymalności Pareto (alternatywa preferowana 
przez każdego eksperta powinna być preferowana przez całą grupę), lecz tylko 
przy małej rozbieżności opinii [16]. Średnia geometryczna wyraża pewien kon-
sensus grupy, ale nie w pełni odzwierciedla rozbieżność preferencji ekspertów.  

Chang i inni [3] zaproponowali wyrażać oceny zagregowane w postaci 
liczb rozmytych ( )ijijijijk umla ,,~ =  o trójkątnych funkcjach przynależności 

( ) [ ]1,0~ ∈x
ija

μ , których punkty charakterystyczne wyznacza się z zależności 

{ }ijkKkij al
,...,2,1

min
=

=  (1)

KK

k
ijkij am

1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

=
C  (2)

{ }ijkKkij au
,...,2,1

max
=

=  (3)

Takie podejście w konstruowaniu funkcji przynależności jest oparte na 
założeniu o równomiernym rozkładzie preferencji ekspertów, które w praktyce 
rzadko jest spełnione. 

Mikhailov [12] opracował rozmyty model programowania liniowego  
z funkcją celu, za pomocą której jest maksymalizowana zgodność spełnienia dla 
każdego eksperta równania ijkji aww = , z uwzględnieniem dopuszczalnej  
tolerancji ijkd  (dopuszczalna wielkość różnicy pomiędzy ilorazem ji ww   
a wyrażoną opinią ijka ). Ponieważ wielkości parametrów ijkd , dla każdego 
eksperta i każdej opinii, mogą znacząco wpływać na wynik końcowy, konieczne 
jest opracowanie wiarygodnych zasad ich określania [8]. 

3. Proponowana procedura obliczania wag kryteriów 

Celem zastosowania tej procedury jest określenie ostrych wartości wag 
kryteriów [ ]Tnwwww ,...,, 21=  na podstawie wcześniej dokonanych porównań  
i ich agregacji.  

Proponuje się modelować zagregowane opinie za pomocą liczb roz-
mytych ija~  z funkcjami przynależności ( ) [ ]1,0~ ∈x

ija
μ , tworzonymi w sposób 

następujący: 



OCENA PRZYDATNOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH… 109

1. Przedział [ ]ijij ml ,  należy podzielić na t przedziałów o jednakowej 

długości: [ ] ]( ]( −−
−

−−−−
tt ssssss ,...,,,,, 12110 , ijijt lsms == −−

0,  

2. Przedział [ ]
ijij

um ,  należy podzielić na t przedziałów o jednakowej 

długości: [ ) [ ) ]( ijt usssss ,...,,,,, 3221
+++++ , +

+
+ == 11 , tijij sums  

3. Wartości funkcji przynależności należy obliczyć z następujących 
zależności 

( ) tl
v
gs l

l
aij

...,,2,1,~ == −

−
−μ  (4)

( ) tl
v
gs l

l
aij

...,,2,1,~ == +

+
+μ  (5)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )−−
−−

−
−

−
−−

−
−−

− ∈∀
−
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= ll

ll

l
l

a
l

a
l

aa
ssx

ss
sxsssx

ijijijij

,, 1
1

1
11 ~~~~ μμμμ  (6)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+
+

+
+
+

+

+
++

+
++ ∈∀

−
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+= 1

1

1
1 ,,~~~~ ll

ll

l
l

a
l

a
l

aa
ssx

ss
sxsssx

ijijijij

μμμμ  (7)

( ) ( )ijij
a

ulxx
ij

,,0~ ∉∀=μ  (8)

gdzie: 
−v  − liczba opinii ijka  mniejszych równych od ijm , 
+v  − liczba opinii ijka  większych równych od ijm , 
−
lg − liczba opinii ijka  należących do przedziału [ ]−

lij sl , , 
+
lg − liczba opinii ijka  należących do przedziału [ ]ijl us ,+ . 

 
Procedura ta jest oparta na metodyce reprezentacji liczb rozmytych  

za pomocą α-przekrojów trójkątnych funkcji przynależności 

( ) ( ) ( )[ ] ]( 1,0,,: ~ ∈∀=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ≥ℜ∈= ααααμα

ijij
a

ij ulxxS
ij

 (9)

[ ]ijijij ulS ,0 =  (10)
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Wektor wag kryteriów dla każdego przekroju powinien być ustalony  
w sposób taki, aby spełniona była nierówność (w sensie rozmytym) 

( ) ( ) ijnjniu
w
wl ij

j

i
ij >=−=≤≤ ,,...,3,2,1,...,2,1,

~~
αα  (11)

lub w postaci równoważnej następujące warunki 

( )

( )
ijnjni

lww

uww

ijji

ijji
>=−=

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤+−

≤−
,,...,3,2,1,...,2,1,

0

0
~

~

α

α
 (12)

Powyższy układ 2m nierówności można zapisać w układzie ma-

cierzowym w postaci ,0
~
≤Rw  gdzie macierz .2 nmR ×ℜ∈  Nierówność s 

)2,...,2,1,0(
~

mswRs =≤  jest rozmytym liniowym ograniczeniem, którego 
spełnienie można opisać za pomocą następującej funkcji przynależności [11] 

( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<−
=

dwR

dwR
d
wR

wR
s

s
s

ss

,0

,1
μ  (13)

gdzie d – jest tolerancją.  
 
Funkcja przynależności przyjmuje wartość 0, gdy nierówność s jest 

niespełniona, wartości z przedziału ( ),1,0  gdy ,0 dwRs <<  wartości z prze-

działu [ ] ,,1 ∞+  gdy .0≤wRs  Przynależność rozwiązania (wektora wszystkich 
wag) do obszaru rozwiązań dopuszczalnych P~  (w sensie rozmytym) określa 
funkcja 

( ) ( ) ( ){ }[ ]1...,...,min 111~ =++= nmm
P

wwwRwRw μμμ  (14)

Według Mikhailova [11] rozwiązaniu najbardziej satysfakcjonującemu 
powinna odpowiadać maksymalna wartość funkcji przynależności do zbioru 
rozwiązań dopuszczalnych. Autorzy proponują jednak zastosowanie innego, ale 
równoważnego podejścia, polegającego na minimalizacji maksymalnych 
wartości funkcji przynależności ( ),wRssμ  co zapewnia maksymalizację mini-
malnych wartości funkcji ( )wRss 11 ++μ  dla s nieparzystych i maksymalizację 
minimalnych wartości funkcji ( )wRss 11 −−μ  dla s parzystych. Problem ten można 
sformułować w postaci zadania programowania liniowego [11] 
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⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

=>

=

=≥+

=

∑
=

.0
...,,2,1,0
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2...,,2,1,
min

1

λ

λ
λ

niw
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msdwRd
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s

 (15)

Takie sformułowanie problemu jest równoważne z modelem zapropono-
wanym przez Mikhailova [12] do agregacji opinii ekspertów, w którym zakłada 
się jednakowe wartości wszystkich parametrów ijkd .  

Powyższe zadanie można rozwiązać dla skończonej liczby L przekrojów, 
uzyskując w wyniku optymalne wartości wektora wag ( )jw α*  i zmiennej 

( )jαλ* . Wartość jα  może być traktowana jako istotność danego rozwiązania 
(małym wartościom odpowiada szeroki zakres opinii; dla dużych wartości 
uzyskane rozwiązanie powinno wyrażać konsensus grupy ekspertów), zatem 
zagregowaną wartość wag kryteriów można obliczyć ze wzoru [11] 

( ) ∑∑
==

==
L

j
j

L

j
jiji niww

11

* ...,,2,1,ααα  (16)

Wartość zmiennej λ  określa stopień satysfakcji z uzyskanego rozwią-
zania (w sensie spełnienia wszystkich warunków), a także stopień zgodności 
względnych preferencji. Oceny można uznać za zgodne, a rozwiązanie za  
w pełni satysfakcjonujące, gdy .1≥λ  W przypadku, gdy ,10 << λ  rozwiązanie 
spełnia wszystkie ograniczenia z uwzględnieniem tolerancji d. Dla małych 
wartości d zadanie może być sprzeczne. Zbiór rozwiązań dopuszczalnych nigdy 
nie jest pusty dla ,1≥d  a wielkość tolerancji nie wpływa na wartość rozwią-
zania optymalnego [8, 11]. Jakość otrzymywanych wyników, w porównaniu  
z wynikami uzyskiwanymi przy zastosowaniu innych metod agregacji opinii 
ekspertów, analizowano w artykule [8].  

Na rys. 1 przedstawiono kolejne etapy proponowanej procedury ustalania 
wag kryteriów. 
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Identyfikacja kryteriów 
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Czy opinie 
każdego eksperta 

w macierzy 
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zgodne? 

Porównywanie parami 
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Agregacja opinii ekspertów. 
Obliczenie wartości funkcji 
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programowania liniowego 

dla przekrojów αj. 
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kryteriów 

1.0≤kCR

1.0>kCR

 
 
 
 

Rys. 1. Proponowana procedura ustalania wag kryteriów [8] 
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4. Przykład 

Przedstawioną metodę zastosowano do ustalenia ważności kryteriów 
oceny przydatności użytkowej budynków mieszkalnych. Zidentyfikowano na-
stępujące kryteria oceny: 

1. Funkcjonalność. 
2. Energooszczędność. 
3. Stan techniczny. 
4. Wygląd. 
W celu ustalenia ważności tych kryteriów o opinie poproszono 15 eks-

pertów. Wartości względnych preferencji poszczególnych ekspertów ze-
stawiono w tabeli 1. Na tej podstawie obliczono, zgodnie z zależnościami  
(4)-(8), wartości funkcji przynależności liczb rozmytych ija~ . Wartości funkcji 

przynależności dla 3,2,1,, =+− lss ll  zestawiono w tabeli 2. Na rys. 2 przedsta-
wiono wykres funkcji przynależności liczby 13

~a .  
 

Tabela 1 
 

Względne preferencje ekspertów dla poszczególnych par kryteriów 

Numer kryterium Numer eksperta k 
i j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 1/4 1/2 1/3 1/4 1/4 1/2 1 1/2 1/3 1/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 
1 3 1/5 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/4 1/7 1/4 1/4 1/7 1/4 
1 4 4 3 4 5 5 4 4 4 6 6 3 5 7 4 3 
2 3 1/4 1/3 1/4 1/3 1/2 1/3 1/3 1/4 1/2 1/4 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 
2 4 5 6 5 6 7 5 8 4 9 5 7 8 8 7 5 
3 4 8 9 9 9 9 7 8 9 9 7 9 9 8 7 9 

 
Rozwiązania optymalne zadań (15) dla różnych przekrojów jα  i wartości 

tolerancji d zestawiono w tabeli 3. Ponieważ wszystkie wartości ,1* >λ   
to uzyskane rozwiązania spełniają wszystkie ostre ograniczenia zadania. 
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Rys. 2. Wykres funkcji przynależności dla zagregowanej opinii 13

~a  

 
 

Tabela 2 
 

Wartości funkcji przynależności dla zagregowanych opinii ija~  
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1 2 
2500.0

0000.0
 

3030.0

4286.0
 

3561.0

0000.1
 

4091.0

0000.1
 

6061.0

1250.0
 

8030.0

1250.0
 

0000.1

0000.0
 

1 3 
1429.0

0000.0
 

1622.0

3333.0
 

1816.0

6667.0
 

2009.0

0000.1
 

2451.0

000.1
 

2892.0

1667.0
 

3333.0

0000.0
 

1 4 
0000.3

0000.0
 

4422.3

3333.0
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0000.1
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1667.0
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0000.0
 

2 3 
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0000.1
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4286.0
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1250.0
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0000.1
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0000.0
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Rys. 3. Wagi kryteriów dla różnych przekrojów jα  

 
Tabela 3 

Rozwiązania optymalne przykładu 

jα  d 
0.5 1.0 

0 
λ*=1.297 
w1

*=0.215          w2
*=0.266 

w3
*=0.471          w4

*=0.046 

λ*=1.148 
w1

*=0.215          w2
*=0.266 

w3
*=0.471          w4

*=0.046 

0.2 
λ*=1.267 
w1

*=0.204          w2
*=0.257 

w3
*=0.488          w4

*=0.049 

λ*=1.133 
w1

*=0.204          w2
*=0.257 

w3
*=0.488          w4

*=0.049 

0.4 
λ*=1.249 
w1

*=0.200          w2
*=0.252 

w3
*=0.496          w4

*=0.050 

λ*=1.124 
w1

*=0.200          w2
*=0.252 

w3
*=0.496          w4

*=0.050 

0.6 
λ*=1.221 
w1

*=0.189          w2
*=0.245 

w3
*=0.514          w4

*=0.050 

λ*=1.110 
w1

*=0.189          w2
*=0.245 

w3
*=0.514          w4

*=0.050 

0.8 
λ*=1.202 
w1

*=0.182          w2
*=0.240 

w3
*=0.524          w4

*=0.051 

λ*=1.101 
w1
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Zmiana wartości d nie powoduje zmian wartości wag kryteriów dla da-
nego przekroju. Również iloczyn ( )*1 λ−⋅d  w każdym przekroju przyjmuje 
stałą wartość. Wagi kryteriów dla różnych poziomów przekrojów przedsta-
wiono na rys. 3. Hierarchia ważności kryteriów jest taka sama dla wszystkich 
przekrojów. Zagregowane wartości wag są równe: 1w = 0.1849, 2w = 0.2424, 

3w = 0.5195, 4w = 0.0512. 

Podsumowanie 

Rozmyte rozwinięcie metody AHP pozwala na jej zastosowanie zarówno 
do wspomagania decyzji grupy ekspertów, jak i w przypadku wyrażania 
względnych preferencji w postaci liczb rozmytych i niepewności co do precyzji 
wyrażanych opinii. Uzyskiwane wyniki umożliwiają bardziej szczegółową 
analizę problemu decyzyjnego w zakresie dokładności oszacowań i zgodności 
ocen.  

Proponowana metoda nie wymaga tworzenia pełnej macierzy porównań.  
W wyniku uzyskiwane są ostre wartości wag kryteriów, które można stosować 
przy ocenie wariantów za pomocą znanych metod MADM. 

Proponowane rozmyte rozwinięcie metody AHP stanowi narządzie wspo-
magające ustalenie istotności kryteriów branych pod uwagę przy określaniu 
stanu eksploatacyjnego obiektu mieszkalnego. Ze względu na złożoność ob-
liczeń, prezentowany model ograniczono do analizy istotności tylko 4 kryteriów 
nadrzędnych. Zaproponowana metoda może być zastosowana do agregacji pre-
ferencji ekspertów dla większej liczby kryteriów na każdym poziomie hierarchii 
problemu decyzyjnego.  
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ASSESSING RELATIVE WEIGHTS OF RESIDENTIAL BUILDING USABILITY 

CRITERIA BY MEANS OF FUZZY AHP 
 

Summary 
 
Quality of a residential building is conditioned not only by technical condition  

of the structure, services and finishings, but also the level of fulfilling economic, ergonomic and 
aesthetic requirements. These are not always of formal character, and their assessment cannot be 
based on dichotomous scales, so without expressing to what extent the requirements of building 
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users, owners, managers or valuation surveyors are met. Assessment of a building's usability 
involves also determining significance of the requirements. The authors argue that applying fuzzy 
AHP – a technique invented to deal with imprecise and uncertain information obtained from  
a number of sources – facilitates aggregation of opinions and finding a compromise on the build-
ing usability criteria weights. 
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WŁASNOŚCI ESTYMATORÓW RELACJI PORZĄDKU  

OPARTYCH NA RÓŻNICACH RANG  

– BADANIE SYMULACYJNE* 
 
 

Wprowadzenie 

W pracach Klukowskiego [3; 4; 5], zaproponowano estymatory relacji 
porządku na podstawie porównań parami w postaci różnicy rang, z błędami 
losowymi. Są one rozwinięciem koncepcji nearest adjoining order [1; 2; 6]. 
Rozważono dwie postacie tych estymatorów: pierwszy polega na minimalizacji 
sumy modułów różnic między postacią relacji, określoną przy użyciu pewnej 
funkcji, oraz porównaniami, drugi – na minimalizacji sumy modułów między 
postacią relacji a medianami (wartościami środkowymi) z porównań każdej 
pary. Własności tych estymatorów, określone w sposób analityczny, dotyczą 
głównie własności asymptotycznych − nie obejmują precyzji (rozkładów błę-
dów) estymacji. Uzyskanie tych rozkładów nie wydaje się możliwe, natomiast 
ich znajomość jest niezbędna w zastosowaniach.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań symula-
cyjnych w tym zakresie. Obejmują one określenie rozkładów częstości ska-
larnych błędów estymacji obu rozważanych estymatorów, w przypadku wy-
branych rozkładów prawdopodobieństw błędów porównań parami. Podstawę 
badań stanowi zbiór 9-elementowy, w którym określono trzy postacie relacji 
porządku oraz trzy rozkłady błędów porównań. Wykonano 200 symulacji 
każdego rozważanego przypadku. Wnioski z badań umożliwiają: wyznaczenie 
liczby porównań każdej pary elementów, która zapewnia niezbędną precyzję 
estymacji, a w szczególności błąd zerowy. 

Praca składa się z pięciu części. W części pierwszej sformułowano pro-
blem estymacji, w drugiej określono postać estymatorów. Części – trzecia  
i czwarta zawierają – parametry badania symulacyjnego oraz ich wyniki. Ostat-
nia część pracy zawiera podsumowanie. 

                                                           
* Praca wykonana w ramach Projektu Badawczego Nr N N111 434937 Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

Metody estymacji relacji: porządku, równoważności i tolerancji w zbiorze skończonym. 
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1. Sformułowanie problemu estymacji 

Problem estymacji relacji porządku na podstawie porównań parami 
zakłóconych błędami losowymi można sformułować w następujący sposób. 
Dany jest zbiór }...,,{ 1 xx m=X  (m≥3), w którym istnieje relacja słabego 
porządku R o postaci 

R = I ∪ P (1)
gdzie: 

I − relacja równoważności (zwrotna, przechodnia, symetryczna), 
P − relacja porządku (przechodnia, antysymetryczna). 

Relacja R generuje uporządkowaną rodzinę podzbiorów χχ **
1 ...,, n  

(n ≥ 2) zbioru X o następujących własnościach 

=
=
U
n

q
q

1

*χ X (2)

=∩ χχ **
sr {zbiór pusty} )( rs ≠  (3)

≡∈∩∈ )()( ** χχ sjri xx  element xi  jest preferowany w stosunku do x j ,  
w przypadku  r < s,

(4)

xxxx jirji ,, * ≡∈ χ  − elementy równoważne (5)

Relacja χχ **
1 ...,, n  może być określona przy użyciu funkcji ),( xxT ji  
)),(( XX×∈xx ji , o postaci 

srxxT ji −=),(  (6)

gdzie: χ*
rix ∈  oraz χ*

sjx ∈ . 
Wartość ),( xxT ji  nazywa się różnicą rang elementów xi  oraz x j . 

Postać relacji χχ **
1 ...,, n  należy wyznaczyć (oszacować) na podstawie  

N-krotnych )1( ≥N  porównań parami elementów zbioru ,XX×  określających 
różnice rang, zakłóconych błędami losowymi.  

Dokładniej, zakłada się, że: 
– k-te porównanie )1( Nk ≤≤  każdej pary ,XX×∈),( ji xx  oznaczane sym-

bolem ),( xxg jik , stanowi ocenę wartości ),( xxT ji  zakłóconą błędem lo-
sowym losowym, tzn. jest zmienną losową, która może się różnić, z okreś-
lonym prawdopodobieństwem, od wartości  ),( xxT ji , 
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– porównanie ),( xxg jik  może przyjąć wartość ze zbioru 
},1...,,0...,),1({ −−− mm  ponieważ nie zakłada się znajomości liczby podz-

biorów n. 
Przyjmuje się następujące założenia na temat rozkładów prawdo-

podobieństw błędów porównań: 
Z1. Rozkład błędu porównania ),(),( xxTxxg jijik −  każdej pary 

)),(( XX×∈xx ji  jest jednomodalny z wartością modalną i medianą równą 
zeru; mediana spełnia warunki 

2/1)),(),((
0

>=∑ −
≤

lxxTxxgP
l

jijik
 

2/1)),(),((
0

>=∑ −
≥

lxxTxxgP
l

jijik
 

Z2. Porównania ),( xxg jik  oraz ),( xxg srl  )( kl ≠  są stochastycznie 
niezależne, tzn. 

)).),(),(()),(),(((

))),(),(()),(),(((

cxxTxxgPcxxTxxgP
cxxTxxgcxxTxxgP

lrssrsrlkijjijik

lrssrsrlkijjijik

=−=−

==−∩=−

 
Z3. Wartość oczekiwana )),(( xxgE jik  ),;1( RmjiNk >∈<≤≤  dowol-

nego porównania nie zależy od pozostałych porównań ),( xxg srl  (para in-
deksów >< sr,  różna od );, >< ji  porównania ),(...,),,(1 xxgxxg jiNji  

),( Rji m>∈<  mają identyczne rozkłady. 
Porównania ),( jik xxg  spełniające powyższe założenia mogą być  

otrzymane przy wykorzystaniu testów statystycznych, np. elementy zbioru X  
mogą być realizacjami niezależnych zmiennych losowych YY n...,,1 ,  
których wartości oczekiwane spełniają warunek 

);;...,,2(1)())()(( rsnsrsYEYE rs >==−−  porównania parami polegają 
wówczas na weryfikacji hipotezy dotyczącej różnicy wartości oczekiwanych 
każdej pary realizacji. 

2. Postać estymatorów 

Jak już wspomniano, sformułowano dwa rodzaje estymatorów relacji R,  
o własnościach (1)-(6). Pierwszy z nich minimalizuje sumę modułów różnic 
między postacią relacji, określoną przy wykorzystaniu funkcji ),( xxT ji ,  
i porównaniami ),( xxg jik  )),(;...,,1( XX ×∈= xxNk ji . Drugi estymator 
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minimalizuje sumę modułów różnic między postacią relacji, określoną w analo-
giczny sposób, i medianą ),()( xxg ji

me  z porównań )},,(...,),,({ 1 jiNji xxgxxg  

tj. wartością środkową ),()( 2
1 xxg jiN+  w uporządkowanym zbiorze porównań 

)},(...,),,({ )()1( xxgxxg jiNji . 
Ocena postaci relacji otrzymana przy użyciu pierwszego estymatora sta-

nowi rozwiązanie zadania optymalizacji dyskretnej 

}),(),({
1

)(

,...,,
min

)()(
1

xxgxxt jik

N

k
ji

RjiF mXr

−∑∑
=>∈<∈

ι

χχ ι
ι

ι  (7)

gdzie: 

F X  − zbiór rozwiązań dopuszczalnych (rodzina wszystkich relacji słabego
porządku w zbiorze X), 
χχ ιι

ι

)()(
1 ...,, r  − i-ty element zbioru ,XF  

Rm  − zbiór par indeksów o postaci: },;,1,{ ijmjijiRm >≤≤><=  

),()( xxt ji
ι  − funkcja, określająca postać relacji χχ ιι )()(

1 ...,, r , zdefiniowana 
analogicznie do funkcji ),( xxT ji . 

 
Ocena postaci relacji otrzymana przy użyciu drugiego estymatora stanowi 

rozwiązanie zadania optymalizacji dyskretnej 

}),(),({ )()(

,...,,
min

)()(
1

xxgxxt ji
me

ji
RjiF mXr

−∑
>∈<∈

ι

χχ ι
ι

ι  (8)

gdzie: 

),()( xxg ji
me − wartość środkowa w zbiorze )},(...,),,({ )()1( xxgxxg jiNji . 

Oceny relacji otrzymane na podstawie zadań (7) oraz (8) będą oznaczane 
symbolami – odpowiednio: χχ ˆ...,,ˆ ˆ1 n  oraz χχ ))

)n...,,1 , a funkcje określające  

te oceny − symbolami: ),(ˆ xxT ji  oraz ),( xxT ji

)
. 

Oba zadania: (7) i (8) mogą mieć rozwiązanie wielokrotne. Zadanie (8) 
zawiera N-krotnie mniejszą liczbę zmiennych, niż zadanie (7). 

Postać estymatorów ),(ˆ xxT ji  oraz ),( xxT ji

)
 wynika z własności 

zmiennych losowych 
 
 



WŁASNOŚCI ESTYMATORÓW RELACJI PORZĄDKU… 123

}),(),(
1,

* xxxxgW ji
N

k
jik

Rji
N T

m

∑∑
=>∈<

−=  (9)

),(),()(

,

)*( xxTxxgW jiji
me

Rji

me
N

m

−∑=
>∈<

 (10)

odpowiadających relacji χχ **
1 ...,, n . 

W pracach [3; 4] wykazano między innymi, że:  
– wartość oczekiwana zmiennej losowej (9) jest mniejsza, niż wartość  

oczekiwana dowolnej zmiennej ),(),(~~
1,

xxgxxtW jik

N

k
ji

Rji
N

m

−∑∑=
=>∈<

, 

odpowiadającej relacji χχ ~...,,~
~1 n  różnej od χχ **

1 ...,, n , 
– wartość oczekiwana zmiennej losowej (10), odpowiadającej relacji 

χχ **
1 ...,, n , jest mniejsza, niż wartość oczekiwana zmiennej 

),(),(~~ )(

,

)( xxgxxtW ji
me

ji
Rji

me
N

m

−∑=
>∈<

, odpowiadającej dowolnej relacji 

χχ ~...,,~
~1 n  różnej od χχ **

1 ...,, n , 

– prawdopodobieństwa 

)),(~),(),(),((
1,1,

∑ −∑<∑ −∑
=>∈<=>∈<

N

k
jijik

Rji

N

k
jijik

Rji
xxtxxgxxTxxgP

mm
 (11)

)),(~),(),(),((
,

xxtxxgxxTxxgP jijikjijik
Rji m

−<−∑
>∈<

 (12)

dążą do jedności, gdy ∞→N . 
Własności wartości oczekiwanych zmiennych losowych W N

* , W me
N

)*(   

i W N
~ , W

me
N

~ )(  oraz zbieżność prawdopodobieństw (11)-(12) stanowią racjonalną 
podstawę do konstrukcji estymatorów (7), (8), ale nie określają dokładności 
uzyskanych ocen; mierniki ich dokładności określono przy wykorzystaniu me-
tod symulacyjnych. 

Błędy rozważanych estymatorów są wielowymiarowymi zmiennymi  
losowymi – odpowiednio },);,(),(ˆ{ RjixxTxxT mjiji >∈<−  oraz 

},);,(),({ RjixxTxxT mjiji >∈<−
)

. Taka postać błędów jest niedogodna do 
celów analitycznych, zwłaszcza w przypadku zbiorów X o dużej liczności.  
Dlatego też zbadano rozkłady częstości błędów skalarnych (zsumowanych)  
o postaci 
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),(),(ˆˆ
,

xxTxxT jiji
Rji m

−∑=Δ
>∈<

 (13)

),(),(
,

xxTxxT jiji
Rji m

−∑=Δ
>∈<

))
 (14)

Błąd skalarny zawiera informacje na temat rozmiaru różnicy między 
oceną i relacją χχ **

1 ...,, n , nie określa jednoznacznie postaci błędu. Może być 
wykorzystany jako „zgrubny” miernik oceny dokładności estymacji. 

3. Parametry badania symulacyjnego 

Badanie symulacyjne skalarnych błędów estymacji (13) i (14) zostało 
wykonane na podstawie trzech postaci relacji χχ **

1 ...,, n , o następujących  
parametrach. 

1. Zbiór X zawierający 9 elementów, 
2. Trzy postacie relacji: 

– z dziewięcioma podzbiorami: }{...,},{ 91 xx  (9×9), 
– z sześcioma podzbiorami: },{},{},,{},{},,{},{ 987654321 xxxxxxxxx  (6×9), 
– z trzema podzbiorami: },,,{},,,{},,{ 987654321 xxxxxxxxx  (3×9). 

3. Funkcja prawdopodobieństwa błędów porównań o postaci 

α ijjijik xxTxxgP == )),(),((  
LlxxTxxgP d

ijijjijik 2/)1()),(),(( )(α−=−=−    
             )...,,1);1(),(( )()( LxxL d

ijji
d

ij lmT =−+=  

LlxxTxxgP u
ijijjijik 2/)1()),(),(( )(α−==−     

             )...,,1);,(1( )()( LlxxTmL u
ijji

u
ij =−−=  

zbadano trzy wartości α ij : 0,3334; 0,4167; 0,5000 ),( Rji m>∈< . 
4. Liczba N porównań każdej pary: 1, 3, 5, 7, 9. 
Łącznie zbadano 90 przypadków, tj. trzy relacje, trzy postacie rozkładu 

błędów porównań, pięć wartości liczby porównań N, przy wykorzystaniu dwóch 
estymatorów. Każdy przypadek symulowano 200-krotnie, przy użyciu genera-
tora liczb losowych z rozkładu równomiernego. Zastosowana funkcja prawdo-
podobieństwa błędów porównań ma następujące cechy: suma prawdopodo-
bieństw ujemnych błędów porównań jest równa sumie prawdopodobieństw 
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błędów dodatnich, błędy dodatnie mają równe prawdopodobieństwa, błędy 
ujemne mają równe prawdopodobieństwa. W przypadku nm =  występują 
również rozkłady jednostronne, tj. nieujemne (lub niedodatnie) – wówczas 
błędy dodatnie (lub ujemne) mają identyczne wartości. 

4. Wyniki badania symulacyjnego 

Wyniki badania symulacyjnego mają postać rozkładów częstości błędów 
(13) i (14). Częstości te określono w 10 przedziałach: pierwszy przedział  
– jednopunktowy − odnosi się do oceny bezbłędnej (błąd równy zeru), ostatni  
– do błędów o wartości powyżej 72, osiem „środkowych” – do przedziałów  
o postaci (8ν, 8(ν + 1)] (ν = 0, ..., 8). Rozpiętość „środkowych” przedziałów 
określono w taki sposób, aby zawierały oceny o podobnej odległości od rze-
czywistej (symulowanej) relacji. Wyniki badania symulacyjnego zamieszczono 
w tabelach 1-9.  

Jak już zaznaczono, zadania (7), (8) mogą generować oceny wielokrotne;  
w przypadku takim przyjęto błąd skalarny estymacji równy średniej arytme-
tycznej z błędów z poszczególnych ocen. 

 
Tabela 1 

 
Częstości błędów (13), (14); relacja: 9 × 9 oraz α = 0,3334 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,140 0,780 0,545 0,930 0,800 0,995 0,955 0,995 0,980 

(0, 8] 0,035 0,075 0,175 0,035 0,100 0 0,020 0 0,010 
(8, 16] 0,055 0,045 0,125 0,025 0,050 0 0,005 0,005 0,010 

(16, 24] 0,040 0,040 0,050 0 0,030 0 0,015 0 0 
(24, 32] 0,080 0,035 0,055 0 0,010 0,005 0,005 0 0 
(32, 40] 0,120 0,005 0,045 0,005 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0,060 0,015 0,020 0 0,005 0 0 0 0 
(48, 56] 0,105 0,005 0,020 0 0,005 0 0 0 0 
(56, 64] 0,105 0 0,010 0,005 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,080 0 0,005 0 0 0 0 0 0 

>72 0,180 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

  



Leszek Klukowski 126

 
Tabela 2 

 
Częstości błędów (13), (14); relacja 9 × 9 oraz α = 0,4167 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,350 0,890 0,770 0,990 0,965 1,000 0,985 1,000 1,000 

(0, 8] 0,090 0,065 0,075 0,005 0,015 0 0,010 0 0 
(8, 16] 0,085 0,010 0,050 0 0,015 0 0,005 0 0 

(16, 24] 0,100 0,015 0,040 0,005 0 0 0 0 0 
(24, 32] 0,065 0,015 0,030 0 0,005 0 0 0 0 
(32, 40] 0,035 0,005 0,025 0 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0,085 0 0,010 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0,050 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,045 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0,060 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Tabela 3 
 

Częstości błędów (13), (14); relacja 9 × 9 oraz α = 0,500 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,600 0,985 0,920 1,000 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 

(0, 8] 0,095 0,010 0,040 0 0,005 0 0 0 0 
(8, 16] 0,080 0,005 0,015 0 0 0 0 0 0 

(16, 24] 0,025 0 0,010 0 0 0 0 0 0 
(24, 32] 0,050 0 0,010 0 0 0 0 0 0 
(32, 40] 0,040 0 0,005 0 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 4 

 
Częstości błędów (13), (14); relacja 6 × 9 oraz α = 0,3334 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,025 0,420 0,155 0,775 0,485 0,915 0,635 0,990 0,825 

(0, 8] 0,045 0,220 0,240 0,185 0,329 0,075 0,275 0,010 0,165 
(8, 16] 0,100 0,165 0,245 0,015 0,125 0,005 0,070 0 0,005 

(16, 24] 0,190 0,110 0,195 0,010 0,060 0,005 0,020 0 0,005 
(24, 32] 0,195 0,040 0,055 0,015 0,005 0 0 0 0 
(32, 40] 0,165 0,025 0,075 0 0,01 0 0 0 0 
(40, 48] 0,090 0,015 0,020 0 0,005 0 0 0 0 
(48, 56] 0,100 0 0,010 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,030 0,005 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Tabela 5 
 

Częstości błędów (13), (14); relacja 6 × 9 oraz α = 0,4167 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,115 0,790 0,560 0,970 0,815 0,995 0,945 1,000 0,970 

(0, 8] 0,090 0,155 0,260 0,025 0,145 0,005 0,055 0 0,030 
(8, 16] 0,170 0,020 0,120 0 0,030 0 0 0 0 

(16, 24] 0,190 0,025 0,004 0,005 0,005 0 0 0 0 
(24, 32] 0,150 0,010 0 0 0,005 0 0 0 0 
(32, 40] 0,100 0 0,015 0 0,005 0 0 0 0 
(40, 48] 0,090 0 0,005 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0,025 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,020 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 6 

 
Częstości błędów (13), (14); relacja 6 × 9 oraz α = 0,5000 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,255 0,880 0,775 1,000 0,950 1,000 1,000 1,000 1,000 

(0, 8] 0,180 0,100 0,155 0 0,050 0 0   
(8, 16] 0,220 0,015 0,045 0 0 0 0 0 0 

(16, 24] 0,115 0,005 0,015 0 0 0 0 0 0 
(24, 32] 0,060 0 0,010 0 0 0 0 0 0 
(32, 40] 0,075 0 0 0 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0,050 0 0 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0,020 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,010 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Tabela 7 
 

Częstości błędów (13), (14); relacja 3 × 9 oraz α = 0,3334 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0 0,530 0,280 0,840 0,540 0,955 0,720 0,980 0,840 

(0, 8] 0 0,345 0,385 0,125 0,345 0,045 0,275 0,020 0,160 
(8, 16] 0,015 0,105 0,235 0,035 0,095 0 0,005 0 0 

(16, 24] 0,120 0,015 0,090 0 0,020 0 0 0 0 
(24, 32] 0,125 0,005 0,010 0 0 0 0 0 0 
(32, 40] 0,145 0 0 0 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0,230 0 0 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0,225 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,105 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 8 

 
Częstości błędów (13), (14); relacja 3 × 9 oraz α = 0,4167 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,145 0,785 0,530 0,970 0,820 0,990 0,920 1,000 1,000 

(0, 8] 0,255 0,190 0,360 0,030 0,165 0,010 0,080 0 0 
(8, 16] 0,340 0,020 0,100 0 0,010 0 0 0 0 

(16, 24] 0,170 0,005 0,010 0 0,005 0 0 0 0 
(24, 32] 0,045 0 0 0 0 0 0 0 0 
(32, 40] 0,020 0 0 0 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Tabela 9 
 

Częstości błędów (13), (14); relacja 3 × 9 oraz α = 0,500 

Wartość 
błędu 

N = 1 N = 3 N = 5 N = 7 N = 9 

Δ̂ = Δ
)

Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 Δ̂  Δ
)

 
0 0,310 0,915 0,795 0,995 0,940 1,000 0,975 1,000 1,000 

(0, 8] 0,325 0,085 0,190 0,005 0,060 0 0,025 0 0 
(8, 16] 0,215 0 0,015 0 0 0 0 0 0 

(16, 24] 0,130 0 0 0 0 0 0 0 0 
(24, 32] 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 
(32, 40] 0,005 0 0 0 0 0 0 0 0 
(40, 48] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(48, 56] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(56, 64] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(64, 72] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Zadania (7), (8), stanowiące podstawę do wyznaczenia ocen, rozwiązy-

wano metodą przeglądu pełnego, przy zastosowaniu liczby podzbiorów:  
n – 1, n, n + 1 (w przypadku n = 9, pominięto n + 1). Analiza wyników esty-
macji prowadzi do następujących wniosków. 
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1. Estymator oparty na rozwiązaniu zadania (7) zapewnia, w przypadku 
wielokrotnych porównań każdej pary (N > 1), lepszą precyzję estymacji niż 
estymator oparty na medianach z porównań każdej pary, tj. na rozwiązaniu za-
dania (8). Określenie większa precyzja oznacza: wyższą częstość oceny bez-
błędnej oraz większą koncentrację rozkładu częstości w otoczeniu błędu rów-
nego zeru. Różnica precyzji jest niewielka w przypadku rozkładów częstości 
obu estymatorów bliskich jednopunktowemu, tj. częstości błędów równych zeru 
bliskich jedności. 

2. Wzrost liczby porównań N powoduje szybkie zwiększanie precyzji  
estymacji. W przypadku: estymatora opartego na sumie różnic oraz prawdo-
podobieństwa bezbłędnego porównania α = 0,5, trzy porównania (N = 3) za-
pewniają ocenę relacji bliską bezbłędnej; w przypadku estymatora opartego na 
medianach liczba porównań N musi być większa o dwa. W przypadku po-
zostałych wartości α, tj. 0,3334 i 0,4167 oraz estymatora opartego na sumie 
różnic, liczba porównań, gwarantująca częstość bliską jedności, musi być nie 
mniejsza niż – odpowiednio: siedem i pięć. W przypadku estymatora opartego 
na medianach liczba ta musi być większa (co najmniej o dwa). Dokonanie 7-9 
porównań każdej pary gwarantuje precyzję estymacji bliską lub równą 100%. 

3. Najlepsza precyzja estymacji ma miejsce w przypadku relacji mocnego 
porządku, tj. n = 9; pozostałe przypadki, tj. n = 3 oraz n = 6, charakteryzują się 
nieco niższą – podobną precyzją. W przypadku relacji mocnego porządku 
akceptowalną precyzję (częstość bezbłędnego porównania przekraczającą 50%) 
zapewnia pojedyncze porównanie każdej pary N = 1 oraz α = 0,5. 

4. Rozkłady częstości błędów estymacji charakteryzują się dużą koncen-
tracją w przypadku, gdy częstość bezbłędnej oceny postaci relacji przekracza 
0,5; częstość błędu nie przekraczającego wartości 16 jest wówczas bliska jed-
ności. Jeśli częstość bezbłędnej oceny przekracza 0,75, to analogiczna własność 
dotyczy błędu estymacji nie przekraczającego 8. Mały błąd estymacji implikuje 
nieznaczną różnicę między oceną i rzeczywistą relacją. 

5. W przypadku, gdy nie wszystkie rozkłady porównań parami spełniają 
założenia Z1, że zero jest medianą i dominantą w rozkładzie porównań parami, 
wyniki estymacji stają się nieakceptowalne; sytuacja taka ma miejsce w przy-
padku: N = 1 i α ≤ 0,4167 oraz 3≤N  i α = 0,3334.  

Powyższa analiza wyników symulacji stanowi podstawę do określenia: 
liczby porównań N oraz wartości prawdopodobieństwa α niezbędnych do uzys-
kania wymaganej precyzji estymacji. Należy podkreślić, że rozkład błędu 
porównania każdej pary, zastosowany w badaniu symulacyjnym (o identycz-
nych prawdopodobieństwach w lewym i w prawym ogonie rozkładu), jest nie-
korzystny z punktu widzenia precyzji estymacji; wykorzystanie rozkładu ściśle 
monotonicznego, w którym większym (co do modułu) błędom odpowiadają 
mniejsze prawdopodobieństwa, zapewnia polepszenie precyzji ocen. 
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Podsumowanie 

Wyniki badań symulacyjnych, omówionych w niniejszej pracy, są pod-
stawą do następujących − syntetycznych wniosków:  
– estymatory relacji porządku oparte na porównaniach w postaci różnicy 

rang, charakteryzują się dobrą precyzją, przy słabych założeniach na temat 
błędów porównań,  

– najlepszą precyzję estymacji uzyskuje się w przypadku relacji mocnego 
porządku,  

– estymator oparty na sumie różnic między funkcją określającą postać relacji  
a porównaniami wykazuje istotną przewagę precyzji nad estymatorem  
opartym na medianach z porównań,  

– precyzja estymacji polepsza się znacząco wraz z liczbą porównań N; można 
wyznaczyć liczebność porównań zapewniającą ocenę bezbłędną lub o nie-
znacznym błędzie. 

Można postulować, na podstawie symulacji dokonanych na zbiorach  
10-12-elementowych, że powyższe wnioski zachowują słuszność w przypadku 
estymacji relacji R w zbiorach o większej liczebności. Należy dodać, że wy-
znaczenie ocen relacji w przypadku n > 12 wymaga stosowania algorytmów 
optymalizacji dyskretnej lub algorytmów przybliżonych. 
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PROPERTIES OF ESTIMATORS OF THE PREFERENCE RELATION, BASED  

ON DIFFERENCES OF RANKS – SIMULATION STUDY 
 

Summary 
 
In the papers of the author (see e.g. Klukowski (2008a, 2008b) have been proposed  

the estimators of the preference relation in a finite set on the basis of multiple pairwise com-
parisons, in the form of differences of ranks, disturbed by random errors. Two estimators, based 
on the idea nearest adjoining order have been considered: they minimize differences between 
relation form and comparisons. The first estimator is based on total number of differences,  
the second – on the sum comprising medians from comparisons of each pair. The properties  
of both estimators, obtained in analytical way, do not comprise distributions of comparisons’ 
errors. In this work the results of simulation survey on this subject are presented. They indicate 
high efficiency of the estimators proposed. Moreover, they allow  determining the number  
of comparisons providing necessary precision of estimates for given distributions of comparisons’ 
errors. 
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WZORZEC MODELU  

OCZEKIWANEJ UŻYTECZNOŚCI  

A ROZWÓJ TEORII DECYZJI 
 
 

Wprowadzenie 

Koncepcja modelu teorii oczekiwanej użyteczności po raz pierwszy 
została zaproponowana w 1738 roku przez Daniela Bernoulliego jako od-
powiedź na pytanie, ile rozsądna osoba powinna zapłacić za udział w grze, 
której oczekiwana wygrana w jednostkach monetarnych jest nieskończenie 
wielka. Problem ten nazywany „paradoksem petersburskim” polegał na tym, że  
w sytuacji, kiedy obowiązującą oceną gry losowej była jej wartość oczekiwana 
to, pomimo nieskończenie dużej oczekiwanej wygranej, większość ludzi za 
udział w takiej grze zapłaciłaby niewielką kwotę. Bernoulli zauważył, że  
dla jednostki oczekiwana wartość monetarna gra nie jest postrzegana jako 
„wartość” gry. Twierdził, że ludzie w sposób subiektywny przypisują wartoś-
ciom monetarnym inne wielkości nazywane użytecznością, zaś wartością gry 
jest oczekiwana użyteczność (wtedy to nazwano wartością moralną). Zapropo-
nował logarytmiczną transformację wartości monetarnych, za pomocą której 
rozwiązał problem gry petersburskiej. Stąd też pierwszą analityczną postacią 
funkcji użyteczności była funkcja logarytmiczna. Teorią Bernouliego nie zaj-
mowano się aż do 1947 roku, w którym John von Neuman i Oscar Morgenstern 
pokazali, że hipotezę oczekiwanej użyteczności można wykazać przyjmując 
określony zbiór aksjomatów dotyczących własności relacji preferencji. Aksjo-
maty te uznano za zasady racjonalnego wyboru, które akceptuje każda rozsądna 
jednostka. Zasada oczekiwanej użyteczności stała się normatywna zasadą wy-
boru w sytuacji ryzyka, a także wskazaniem (praktyczną poradą), jak ludzie 
powinni wybierać. Chociaż teoria oczekiwanej użyteczności postrzegana jest 
jako narzędzie modelowania decyzji zgodne z powszechną intuicją, to zacho-
wania decydentów obserwowane w rzeczywistych sytuacjach podają w wątpli-
wość normatywny charakter tej teorii. Zaobserwowane paradoksy i niezgod-
ności stały się dla naukowców impulsem do dalszych badań, a tym samym do 
rozszerzenia teorii. Szczególną uwagę zwrócono na wagi decyzyjne przypisy-
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wane poszczególnym konsekwencjom (wynikom) decyzji. Przeprowadzane 
eksperymenty i obserwacje potwierdziły tezę o dokonywaniu przez jednostki 
subiektywnej transformacji prawdopodobieństw. Rozszerzenia teorii oczeki-
wanej użyteczności zaproponowane między innymi przez Karmarkara (1978), 
Quiggina (1982), Yaary’ego (1987) i Machiny (1989) przyjęto nazywać teoria-
mi konwencjonalnymi. Teorie te badają własności relacji preferencji potrzebne 
do wyjaśnienia źródła niezgodności z aksjomatem niezależności. W tych roz-
szerzeniach przyjmuje się aksjomatykę teorii oczekiwanej użyteczności, jednak 
funkcjonał określany na zbiorze ryzykownych decyzji nie jest wartością oczeki-
waną, lecz transformacją użyteczności możliwych wyników ważoną wagami 
decyzyjnymi. Ta nowa zasada nie prowadziła już do takich niezgodności jak 
zasada maksymalizacji wartości oczekiwanej.  

Teorie konwencjonalne, mimo znacznego poprawienia zgodności z aksjo-
matyką wprowadzoną przez von Neumana i Morgensterna, nie radziły sobie  
z wytłumaczeniem obserwowanego w eksperymentach „paradoksu odwróce-
nia”, polegającego na zależności wyboru decyzji od sposobu opisu rozkładu*. 
Odpowiedzią na problemy i niezgodności teorii konwencjonalnych zaobserwo-
wane w eksperymentach i praktyce decyzyjnej był nowy nurt, określany teoria-
mi alternatywnymi bądź niekonwencjonalnymi. U podstaw teorii niekonwen-
cjonalnych (non-expected theory) leży założenie, że relacji preferencji jednostki 
nie można modelować tylko i wyłącznie za pomocą czystych funkcyjnych za-
leżności w sztywnych ramach jakie stwarzają zakładane a priori aksjomaty. 
Kahneman i Tversky (1979) sformułowali aksjomatykę nowej teorii zgodną  
z obserwowanymi zachowaniami jednostek w obliczu ryzykownych wyborów. 
Nurt ten, nazywany teorią perspektywy, modeluje zachowania jednostek w sy-
tuacji wyboru. Zaobserwowane niezgodności tej teorii z zasadą dominacji  
stochastycznej pozwoliły Tversky’emu i Kahnemanowi (1992) dokonać jej 
rozszerzenia nazywanego kumulacyjną teorią perspektywy. Bardzo szerokiej 
analizy teorii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych dokonał Starmer [9]  
w 2000 roku w pracy, do której odnosi się większość badaczy problemów wy-
boru. 

1. Teoria Oczekiwanej Użyteczności – wzorcowa  
metodologia  

Dla dalszych rozważań przyjmijmy oznaczać zbiór możliwych wariantów 
decyzyjnych symbolem , ,zbiór możliwych konsekwencji (zdarzeń, wyników) 
symbolem , dwuargumentową relację preferencji symbolem f  oraz relację 
nierozróżnialności (indyferencji) symbolem ≈. Funkcja u(⋅) jest funkcyjną 

                                                           
* W literaturze paradoks ten jest znany pod nazwą „choroby azjatyckiej”. 
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reprezentacją relacji preferencji w zbiorze wyników, natomiast funkcyjna repre-
zentacja preferencji w zbiorze wariantów  oznaczana jest funkcjonałem V(⋅). 
Zbiór możliwych wyników dla wariantu X jest wektorem ),...,,( 21 nwww  gdzie 
wi ∈   oraz  pi  jest prawdopodobieństwem uzyskania wyniku wi. Dla każdego 
X∈  przyjmujemy oznaczenie 

X =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=∑
=

n

i
inn ppwpwpw

1
2211 1oraz),(),...,,(),,(  

W teorii oczekiwanej użyteczności funkcyjną reprezentację u(⋅) dwu-
argumentowej relacji preferencji w zbiorze wyników (u:  → R) nazywa się 
funkcją użyteczności i jest to funkcja niemalejąca. Ponadto przyjmuje się, że 
dwuargumentowa relacja preferencji w zbiorze wariantów decyzyjnych spełnia 
następujące aksjomaty zupełności, przechodniości, ciągłości oraz niezależności  

A1. Zupełność (spójność)  
(X f  Y)  ∨  (Y fX)  ∨  (X ≈ Y)* 

A2. Przechodniość  
(X f  Y) ∧ (Y f  Z)  ⇒  (X f  Z)  

A3. Ciągłość 
Jeśli X f  Y f  Z to istnieje takie p∈(0, 1), że skonstruowane loterie 
L1 = {(X, p); (Z, 1 − p)} i L2 = {(Y, 1)} są jednakowo oceniane (indyferentne), 
czyli L1 ≈ L2  

A4. Niezależność   
Dla dowolnych wariantów X, Y i Z  jeśli X f  Y, to dla każdego p ∈ (0, 1)  
loterie  L1 = {(X, p); (Z, 1 − p)}  i  L2 = {(Y, p); (Z, 1 − p)} spełniają  L1 f  L2 . 

Relacja spełniająca aksjomat A1 nazywany postulatem rozstrzygalności 
oraz A2 jest relacją słabego porządku w zbiorze wariantów decyzyjnych. Jeśli 
natomiast spełnione są A1-A3 to istnieje reprezentacja funkcyjna relacji  
V :  → R  taka, że  

X f  Y  ⇔  V(X) ≥ V(Y)  

i mówimy wówczas, że funkcja V jest zgodna z relacją f . 
Aksjomat niezależności A4 jest bardzo silnym aksjomatem, jednak  

istotnie uściśla relację preferencji oraz pozwala nadać teorii wymiar praktyczny. 
Jeśli spełnione są aksjomaty A1-A4, to funkcja  

i
i

i pwuXV ⋅= ∑ )()(  (1)

                                                           
* Relacja indyferencji ≈ definiowana jest X ≈ Y ⇔(X f  Y)  ∧  (Y f X). 
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jest funkcyjną reprezentacją relacji w zbiorze wariantów. Formuła (1) jest 
oczekiwaną użytecznością wariantu decyzyjnego zgodną z preferencjami jed-
nostki spełniającymi przyjęte aksjomaty.  

Teoria oczekiwanej użyteczności w prosty sposób określa zasadę wyboru 
ryzykownych wariantów decyzyjnych spełniającą warunek zgodności z zasadą 
dominacji stochastycznej rzędu pierwszego (FSD). W jasny sposób interpretuje 
awersję jednostki do ryzyka, jako preferowanie wyboru pewnej wypłaty w  
niż jakiejkolwiek loterii X o wartości oczekiwanej E(X) = w. Natomiast skłon-
ność do ryzyka to preferowanie wyboru dowolnej loterii X o wartości oczeki-
wanej E(X) = w  niż pewnego otrzymania wypłaty w. Ponadto, krzywizna wy-
kresu funkcji użyteczności jest jedynym i całkowitym nośnikiem informacji  
o stosunku decydenta do ryzyka. Niezaprzeczalnym walorem teorii EU  
(oczekiwanej użyteczności) jest jej jasna i przejrzysta aksjomatyka, duża 
ogólność oraz możliwość stosowania miar Pratta-Arrowa* jako narzędzi do 
mierzenia siły awersji do ryzyka. Ponadto, formalna analiza obserwowanych 
ważnych ekonomicznych zachowań jest możliwa i akceptowalna w ramach tak 
rygorystycznej teorii. Problematyka wyboru optymalnego portfela akcji jest 
szczególny przykładem praktycznej aplikacji teorii EU.  

Od momentu sformułowania tej aksjomatycznej teorii trwa nieustanna 
dyskusja nad jej zgodnością z praktyką podejmowania decyzji oraz obserwo-
wanym zachowaniem jednostek w sytuacji konieczności dokonywania wyboru. 
Problemy, które są w konflikcie z teorią EU można ująć w następujących trzech 
grupach zagadnień [8]: 

1) zaobserwowana w eksperymentach (paradoks Allais, paradoks  
Elsberga) niezgodność z aksjomatem niezależności preferencji, 

2) konstrukcja funkcji użyteczności oparta na prostym kwestionariuszu, 
3) obserwowane zachowania jednostek, polegające na potrzebie ubez-

pieczenia od ryzyka przy jednoczesnym udziale w grach i loteriach (olbrzymie 
zapotrzebowanie na bilety i kupony loteryjne).  

Próby wyeliminowania powyższych problemów przyczyniły się do po-
wstania wielu nowych koncepcji w teorii podejmowania decyzji. Formalne spo-
soby eliminacji występującej niezgodność z aksjomatem niezależności leżą  
u podstaw wszystkich teorii stanowiących rozszerzenie bądź uogólnienie teorii 
oczekiwanej użyteczności.  

Powstałe teorie przyjmują matematyczną strukturę formuły zasady ocze-
kiwanej użyteczności, ale w większości zastępują ją liniowym funkcjonałem,  
w którym prawdopodobieństwa otrzymania poszczególnych wyników zastą-
                                                           
* Miary bezwzględnej i względnej awersji do ryzyka. 
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pione są wagami decyzyjnymi związanymi z danym wynikiem. Konstruowany 
jest nowy funkcjonał, który zapewnia zgodność z aksjomatem niezależności. 
Zatem wzorcem funkcjonału jest liniowa kombinacja ocen wyników (użytecz-
ności) i wag decyzyjnych. Z innych znanych i uznawanych konstrukcji,  
odbiegających od tego wzorca jest propozycja Machiny (1989), w której wystę-
puje zależność kwadratowa. W literaturze można znaleźć różne formuły subiek-
tywnych transformacji prawdopodobieństw i określania wag decyzyjnych. Nie-
liniowe transformacje prawdopodobieństwa nazywane są funkcjami wag  
i w dalszej części oznaczane będą symbolem g(p), natomiast symbolem πi oz-
naczana będzie waga decyzyjna związana z wynikiem o numerze i. Wartości 
funkcji g(p) są subiektywnymi ocenami obiektywnych prawdopodobieństw p.  

Funkcja wag g(⋅) jest ciągłą, nieliniową i rosnącą transformacją typu g: 
[0, 1] → [0, 1], której wykres ma kształt odwróconego S, g(0) = 0 oraz g(1) = 1. 
Bezpośrednie zastępowanie prawdopodobieństw ich subiektywnymi transfor-
macjami w formule oczekiwanej użyteczności (1) może wyjaśniać paradoks 
Allais, ale takie rozszerzenie teorii EU nie jest akceptowalne, ponieważ zostaje 
naruszona zasada zgodności z dominacją stochastyczną rzędu pierwszego*. Za-
tem przyjmowanie wag decyzyjnych na poziomie g(pi) powoduje, że odpo-
wiedni funkcjonał jako reprezentacja preferencji w zbiorze decyzji prowadzi do 
teorii, które nie mogą być akceptowane ani jako normatywny model, ani jako 
deskryptywny model wyboru.  

W literaturze proponuje się modyfikacje wag decyzyjnych, które zależą 
zarówno od subiektywnych transformacji poszczególnych prawdopodobieństw, 
jak i pełnego rozkładu prawdopodobieństwa wariantu decyzyjnego. W teoriach 
konwencjonalnych szczególnie popularne są nieliniowe transformacje kumulo-
wanych prawdopodobieństw czy też złożenie funkcji wag z kumulacyjną 
dystrybuantą lub dekumulacyjną dystrybuantą rozkładu prawdopodobieństwa. 
Formalny problem zgodności oceny relacji preferencji z dominacjami stochas-
tycznymi oraz dowody stosownych twierdzenia bardzo szeroko omawia  
Fishburn (1978). Wykazał on, że dla loterii prostych (rozkładów dwupunkto-
wych) zastąpienie w formule oczekiwanej użyteczności prawdopodobieństw pi 
ich subiektywnymi ocenami g(pi) nie narusza zasady FSD tylko wówczas, jeśli 
g(pi) = pi . Na rys. 1 przedstawiono wykres funkcji wag g(p) o krzywiźnie ty-
powej dla rozszerzonych teorii oczekiwanej użyteczności. 
  

                                                           
* Czasami mowa o warunku (aksjomacie) monotoniczności (monotonicity) preferencji ze względu na rosnące 

prawdopodobieństwo. 
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Rys. 1. Funkcja wag 
 
Poprzez funkcję wag małe prawdopodobieństwa są zawyżane natomiast 

duże niedoszacowanie. Jeśli funkcja wag określona jest dla prawdopodobieństw 
skumulowanych, to przeszacowane są wyniki w lewym ogonie rozkładu, jak  
i w prawym ogonie rozkładu. Zatem zawyżanie prawdopodobieństw zdarzeń 
„gorszych” niż dane zdarzenie wyraża dużą awersję do ryzyka i pesymizm  
jednostki (skłonność do ubezpieczenia się od zdarzeń o niskim prawdo-
podobieństwie), zaś zawyżanie „lepszych” niż dane zdarzenie charakteryzuje  
optymizm jednostki, a co za tym idzie udział w loteriach i grach losowych 
(popyt na loterie). Modelowanie postaci funkcji wag to bardzo szeroka moż-
liwość funkcyjnych reprezentacji indywidualnych preferencji.  

2. Konwencjonalne teorie oczekiwanej użyteczności 

W konwencjonalnych rozszerzeniach teorii oczekiwanej użyteczności 
przyjmuje się założenie, że w percepcji decydenta obiektywne prawdopodo-
bieństwa podlegają zniekształceniom zanim będą użyte jako dane wejściowe  
w procesie decyzyjnym. Użyteczność wyniku zależy nie tylko od prawdopodo-
bieństwa jego uzyskania, ale także od jego pozycji rankingowej względem 
pozostałych możliwych wyników. Stąd też przyjęto nazywać to podejście 
RDEU, co jest skrótem pochodzącym od nazwy angielskiej teorii oczekiwanej 
użyteczności zależnej od rankingu (Rank Dependent Expected Utility). Zatem 
podejście to uwzględnia jak „dobre” bądź „złe” są poszczególne wyniki  
w porównaniu z innymi. 
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Modele RDEU to takie modele decyzyjne, w których wagi decyzyjne 
πi(p) są nieliniową, niemalejącą transformacją g(⋅) określoną na wartościach 
funkcji dystrybuanty. Twórcą takiego podejścia jest Quiggin [8], który pokazał, 
że jego model mieści się w aksjomatyce teorii oczekiwanej użyteczności, ale ma 
tę przewagę, że nie narusza aksjomatu niezależności, natomiast model EU jest 
szczególnym przypadkiem modelu RDEU. Zaproponowany funkcjonał war-
tościujący losowe warianty decyzyjne X∈  jest następującej postaci 
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Występująca we wzorze (2) funkcja u(wi) jest funkcją użyteczności  
w sensie von Neumana i Morgensterna, natomiast funkcja wag g(⋅) jest ciągłą, 
rosnącą funkcją której wykres ma kształt odwróconego S. Wagi decyzyjne 
określone zależnością (3) dla takich samych wyników występujących w róż-
nych wariantach decyzyjnych mogą się nawet istotnie różnić. Teoria ta nie sto-
suje się do wyborów o wynikach jednakowo prawdopodobnych. 

Przyjmując, że funkcja dystrybuanty rozkładu zmiennej X jest oznaczana 
symbolem FX(t), zależność (3) można również przedstawić w postaci 

( ) ( ))()()( 1−−= iii xFgxFgpπ  (4)

Powyższe określenie wag decyzyjnych przeważnie jest używane w sy-
tuacjach, kiedy wykorzystywany jest operator całkowania oraz wówczas, gdy 
ryzykowne warianty decyzyjne są zmiennymi losowymi o ciągłych rozkładach 
prawdopodobieństwa. Należy podkreślić, że w teorii RDEU nawet bardzo małe 
zmiany wartości poszczególnych wyników mogą mieć duży wpływ na ocenę 
decyzji, jeśli wpływają na zmianę pozycji rankingowej (wagi decyzyjne wzra-
stają) natomiast zmiany wartości wyników nawet bardzo duże nie wpływają na 
wagi decyzyjne jeśli nie naruszają uporządkowania  

Zasada wyboru określona zależnością (2) przez wielu teoretyków i prak-
tyków jest akceptowana, jednak nie rozwiązuje wszystkich paradoksów 
towarzyszącym teorii EU, a w szczególności paradoksu „choroby azjatyckiej”. 
Paradoks ten zaprezentowany przez Tversky’ego i Kahnemana (1981) Kahne-
man i Tversky (1981) polegał na decyzji dotyczącej wyboru programu walki  
z chorobą, która może spowodować śmierć 600 osób. Eksperci przedstawiają 
następujące dwie wersje programów walki z chorobą: 
I wersja zawiera dwa programy A i B: 

A − uratować można 200 osób z pewnością, 
B − wszyscy zginą z prawdopodobieństwem 2/3. 
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II wersja zawiera programy C i D: 
C − poniesie śmierć 400 osób z pewnością, 
D − wszyscy przeżyją z prawdopodobieństwem 1/3. 
Jeśli prezentowana była wersja I, to większość preferowała program A, 

natomiast w wersji II preferowano program D. Paradoks polega na tym, że pro-
gramy wersji I są stochastycznie identyczne jak programy wersji II, jednak przy 
dla różnych sformułowań problemu wyboru jednostki dokonywały przeciwnych 
wyborów tzn. A f  B  i  D f  C.  

Innym, również ważnym rozszerzeniem teorii oczekiwanej użyteczności 
jest zaproponowana przez Yaari’ego (1987) teoria dualna. W swoich kon-
cepcjach Quiggin i Yaari są zgodni co do założenia, że w umyśle decydenta 
możliwe są zniekształcenia prawdopodobieństw wyników, zanim staną się one 
danymi wejściowymi w procesie decyzyjnym oraz że istnieje funkcja rzeczy-
wista wartościująca te zniekształcenia i konieczna jest taka modyfikacja modelu 
EU, która uwzględnia takie subiektywne postrzeganie prawdopodobieństw.  

W standardowej teorii EU stosunek do ryzyka, jak i subiektywna ocena 
wyniku przez decydenta traktowane są łącznie w funkcji użyteczności. Mówi 
się wręcz, że fundamentalna zasada EU o malejącej marginalnej użyteczności 
wyniku, a awersja do ryzyka to synonimy. Yaari w swoim podejściu pokazuje, 
że te dwie cechy traktowane oddzielnie zachowują zgodność z kardynalną 
użytecznością. Podstawą konstrukcji jego funkcjonału wartościującego losowe 
warianty wyboru nie jest funkcja dystrybuanty, jak to miało miejsce w po-
dejściu Quiggina, ale dekumulacyjna funkcja rozkładu prawdopodobieństwa 
oznaczana symbolem GX(t) = Pr{X > t}. W zasadach teorii dualnej przyjmuje 
się aksjomat neutralności*, aksjomaty relacji słabego porządku, niezależności 
oraz aksjomat monotoniczności gwarantujący zgodność z dominacją stochas-
tyczną z tą różnicą, że odnoszą się do dekumulacyjnych funkcji rozkładu G(t),  
a tak sformułowany aksjomat niezależności nazywany jest niezależnością 
dualną. Yaari wykazał, że jeśli relacja preferencji spełnia zaproponowaną aksjo-
matykę, to następujący funkcjonał  
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X f  Y  ⇔  ∫
1

0

))(( dttGg X ≥ ∫
1

0

))(( dttGg Y  

                                                           
* Dwa losowe warianty są indyferentne, jeśli mają takie same dekumulacyjne  funkcje rozkładu prawdopodo-

bieństwa. 
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Teoria dualna Yaari’ego z jednej strony wyjaśnia obserwowane nie-
zgodności i paradoksy teorii oczekiwanej użyteczności, ale jednocześnie z dru-
giej generuje takie niezgodności, które z kolei wyjaśnia teoria EU. W tym sen-
sie może być rozumiana dualność teorii. Dla przykładu, w teorii EU nie istnieje 
funkcja użyteczności, która tak samo porządkuje warianty jak współczynnik 
Giniego, natomiast w teorii dualnej taka zależność istnieje.  

W teorii dualnej wszystkie losowe warianty przyjmują wartości z prze-
działu [0, 1]. Założenie to w żadnym wypadku nie umniejsza ogólności roz-
ważań, ponieważ wystarczy realizacje losowych wariantów znormalizować. 
Warto zauważyć, że chociaż wartości funkcjonału (5) nie zależą od funkcji 
użyteczności von Neumana i Morgensterna określonej w zbiorze możliwych 
wyników, to jednak związek z zasadą maksymalnej oczekiwanej użyteczności 
istnieje i nie prowadzi do sprzeczności. Jeśli u(x) jest funkcją użyteczności, to 
oczekiwana użyteczność jest równa 
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co już wyraźniej pokazuje związek z (5).  
Warto również wspomnieć o koncepcji uogólnienia EU zaproponowanej 

przez Marka Machiny w 1982 roku. Obserwacja Friedmana i Savage’a (1948), 
że niezależnie od poziomu dochodu jednostki wykazują wzrastającą wolę do 
kupowania ubezpieczenia, jak i wzrastające zapotrzebowanie na loterie i udział  
w grach hazardowych zainspirowała Machinę do prac nad wyjaśnieniem tego 
fenomenu w ramach teorii oczekiwanej użyteczności. Adekwatność propono-
wanej przez nich funkcji użyteczności z punktami przegięcia* została potwier-
dzona przez Machine w jego koncepcji uogólnionej teorii oczekiwanej uży-
teczności. Zaproponowana przez niego aksjomatyka nie zawiera aksjomatu 
niezależności teorii EU, jak również aksjomatu dualnej niezależności Yaari’ego.  
W zamian proponuje aksjomat o istnieniu funkcjonału różniczkowalnego  
w sensie Frecheta. Machina zaproponował odpowiedni funkcjonał, stanowiący 
reprezentację funkcyjną relacji preferencji spełniającej założoną przez niego 
aksjomatykę. Formuła matematyczna tej zależności jest inna niż w pozostałych 
teoriach, ponieważ nie jest już sumą iloczynów użyteczności wyników i od-
powiadających im wag decyzyjnych. 

 

                                                           
* Markowitz (1952) również uzasadniał, że jednostki zmieniają preferencje do ryzyka i funkcje użyteczności 

są typu S-shape. W swojej pracy sugeruje, że zmiany w stanie posiadania jednostki są przyczyną zmiany 
krzywizny funkcji użyteczności, zaś punkt przegięcia to bieżący lub zbliżony poziom stanu posiadania.   
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3. Teorie niekonwencjonalne 

W omawianych wcześniej konwencjonalnych teoriach oczekiwanej uży-
teczności problem wyboru sprowadzany był do zagadnienia maksymalizacji 
preferencji. Metodologia taka, chociaż nie uwzględniała obserwowanych  
zachowań decyzyjnych i procesu prowadzącego do wyboru, zdominowała 
obowiązujące teorie ekonomiczne. Teorie, które uwzględniają psychologiczne 
aspekty prowadzące do wyboru nazwane zostały przez Starmera [9] teoriami 
proceduralnymi. Główną cechą takich teorii jest założenie, że jednostki do-
konujące wyboru opierają się na swoistych heurystykach decyzyjnych. Zatem 
podstawowym zagadnieniem jest identyfikacja zbioru heurystyk, a następnie 
określenie warunków stosowania poszczególnych zasad. Dla psychologów 
modele oparte na takich złożeniach są uznawaną i właściwą metodologią.  

Zaproponowana przez psychologów, Daniela Kahnemana i Amosa 
Twersky’ego [5], teoria perspektywy (PT) od dwóch dekad należy do metodo-
logii bardzo szeroko dyskutowanych zarówno wśród psychologów, jak i eko-
nomistów. W teorii perspektywy wybór wariantu ryzykownego jest procesem 
dwufazowym. W pierwszej fazie „edycji” warianty decyzyjne są korygowane 
przy użyciu różnych heurystyk, w fazie drugiej wariantom są przyporządko-
wane odpowiednie wartości funkcji preferencji, której forma matematyczna jest 
typu średniej użyteczności z wagami decyzyjnymi. Zwolennicy teorii wierzą, że 
proces taki jest zgodny z rzeczywistym zachowaniem jednostki w sytuacji wy-
boru. Istota tego podejścia polega na wyodrębnieniu fazy edycji oraz na re-
latywizmie wyników. Znaczy to, że konsekwencje decyzji interpretowane są 
jako straty bądź zyski w odniesieniu do pewnego punktu referencyjnego czy też 
status quo. Zatem decydent nie poświęca istotnej uwagi możliwym do uzyska-
nia wynikom, lecz odchyleniom od jego indywidualnego punktu odniesienia. 
Dla skończonego zbioru wyników W = { }nwww ,...,, 21  losowy wariant de-
cyzyjny w dziedzinie wartości absolutnych definiowany jest w następujący 
sposób 
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gdzie pi jest prawdopodobieństwem wystąpienia realizacji wi. Dla punktu refe-
rencyjnego w wariant daje perspektywę zysku wwx ii −=  jeśli wi > w  
lub perspektywę strat jeśli wi < w. Zatem wariant X w dziedzinie zysków i strat 
(oznaczanych x) względem punktu odniesienia w  bywa nazywany perspektywą 
(prospect) i oznaczany Xw={ }),(),...,,(),,( 2211 nn pxpxpx .  
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Ponadto, zyski i straty oceniane są w odmienny sposób za pomocą 
funkcji wartości. Przez niektórych autorów funkcja wartości nazywana jest 
użytecznością, jednak sami twórcy teorii perspektywy konsekwentnie unikają 
takiej nazwy. Jedną z przyczyn może być idea niezależnego od ryzyka 
wartościowania zysków i strat, w przeciwieństwie do funkcji użyteczności teorii 
EU, która to wyraża również stosunek jednostki do ryzyka.  

Teoria perspektywy opiera się na dwóch podstawowych założeniach: 
zanikającej wrażliwości na wzrastające zyski czy straty oraz awersji do strat. 
Malejąca wrażliwość występuje wówczas, gdy wraz ze wzrostem odległości od 
punktu referencyjnego maleją zmiany krańcowe wartości wyników. Zatem 
dwukrotnie różniczkowalna funkcja wartości w zakresie zysków (dodatnich 
argumentów) ma drugą pochodną nieujemną, a w zakresie strat (ujemnych  
argumentów) drugą pochodną niedodatnią. Stąd też kształt funkcji wartości v(x) 
przedstawiony na rys. 2 jest konsekwencją przyjętego założenia o malejącej 
wrażliwości. Stosując określenia teorii oczekiwanej użyteczności mówi się, że 
jednostka w obliczu perspektywy zysku wykazuje awersję do ryzyka, zaś  
w obliczu perspektywy strat skłonność do ryzyka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Funkcja wartości 

 
Wypukłość funkcja, której wykres przedstawiono na rys. 2, obrazuje 

pożądane własności dotyczące malejącej wrażliwości, natomiast większa stro-
mizna wykresu dla argumentów ujemnych ilustruję awersję do strat. Założenie 
dotyczące awersji do strat wyraża silniejsze uczucie żalu z perspektywy straty x 
jednostek niż zadowolenie związane z perspektywą zysku x jednostek. Inaczej 
mówiąc, emocje związane ze stratą x jednostek są silniejsze niż emocje 
związane z ich pozyskaniem − strata bardziej boli. Dla funkcji wartości v(x) 

 

zysk strata 

v(x)

punkt referencyjny 
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awersja do strat modelowana jest nierównością v’(x) < v’(−x). Kanemann  
i Tverski nie przywiązują większej uwagi do postaci analitycznej funkcji 
wartości, a jedynie do jej kształtu. Zaproponowali funkcję wartości o następu-
jącej postaci  

( )
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gdzie współczynnik λ wyraża „siłę” wrażliwości podejmującego decyzję na 
perspektywę poniesienia straty. Współczynnik λ jest niezależny od jednostek x, 
wpływa na współczynnik nachylenia wykresu funkcji wartości dla x < 0 i jest 
interpretowany jako charakterystyka stopnia awersji do strat. Powyższa funkcja 
przyjmowana jest jako podstawowa funkcja wartości. Empiryczna ocena para-
metru λ została oszacowana na poziomie 2,25. 

Założenie znikającej wrażliwości również uzasadnia krzywiznę wykresu 
funkcji wag typu odwróconego S (rys. 1) tak, jak to miało miejsce w teorii 
RDEU. Zatem kształt wykresu funkcji wartości i wag jest konsekwencją 
założeń o zachowaniu jednostek w procesie wybory i w tym sensie mówi się  
o psychologicznych podstawach tej teorii. Jednostka charakteryzująca się 
funkcją wartości v(x) i subiektywną percepcją prawdopodobieństwa g(p) pod-
czas dokonywania w zbiorze dwuwynikowych wariantów decyzyjnych wyboru 
ujawnia swoje preferencje, które są zgodne z maksymalizacją funkcjonału 
V(Xw) = g(p1) v(x1) + g(p2) v(x2).  

Teoria perspektywy dzięki założeniu fazy edycji wyjaśniła efekt odbicia, 
ale była powszechnie krytykowana ze względu na możliwość naruszenia aksjo-
matu przechodniości, jak również braku zgodności z zasadą dominacji stochas-
tycznej oraz ograniczenia metodologii do wyborów dwuwynikowych. Mimo 
tych wszystkich zarzutów, dała ona impuls do rozwoju ekonomii i finansów 
behawioralnych. Dalsze eksperymenty decyzyjne i badania w ramach tego nurtu 
pozwoliły na tyle poprawić metodologię, że jej rozszerzenie nazywane ku-
mulacyjną teorią perspektywy (CTP) [11] stanowi kanon behawioralnej teorii 
decyzji.  

Model teorii CPT postrzegany jest jako swoista kombinacja konstrukcji 
modelowej RDEU i TP. Teoria ta jest zgodna z aksjomatem malejącej wraż-
liwości i awersji do strat oraz nie ogranicza się tylko do analizy wariantów 
dwuwynikowych, jak to było w PT, lecz do wariantów losowych o dowolnej 
liczbie wyników rozpatrywanych względem punktu referencyjnego. Re-
latywizm wyników, malejącą wrażliwość i awersja do strat to trzy zasady  
o podłożu psychologicznym, które stanowią aksjomatykę teorii perspektyw, jak  
i kumulacyjnej teorii perspektywy. W koncepcji tych teorii jednostki nie mają 
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stałego stosunku do ryzyka, a zakładana w przez von Neumana i Morgensterna 
awersja do ryzyka nie jest cechą uniwersalną. Kahneman i Tverski za pomocą 
bardzo prostych i przekonujących sytuacji decyzyjnych pokazali, że ludzie 
zachowują się zgodnie z zasadą 4 zmian stosunku do ryzyka (fourfold pattern  
of risk attitudes) zgodnych z „zasadą odbicia”. Efekt ten polega na tym, że jed-
nostki w obliczu małych prawdopodobieństw zysków wykazują skłonność do 
ryzyka, małych prawdopodobieństw strat awersję do ryzyka, średnich i dużych 
prawdopodobieństw zysków wykazują awersję do ryzyka oraz średnich i du-
żych prawdopodobieństw strat skłonność do ryzyka.  

Ocena wariantów decyzyjnych w CPT jest sumą oceny wyników postrze-
ganych w kategoriach strat i zysków. Ogólnie funkcja oceny jest postaci  

)()()( −−++ += XVXVXV   

gdzie  X +  reprezentuje zyski, a X –  straty. 
Jeśli istnieje funkcja wartości v(x) i funkcja wag g(p) spełniająca 

wcześniej omawiane postulaty oraz π- oznacza wagi decyzyjne zależne od ku-
mulacyjnych funkcji rozkładu związanych z wystąpieniem strat oznaczone  
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π+ dualne wagi decyzyjne zależne od dekumulacyjnych funkcji rozkładu 
związanych z wystąpieniem zysków 
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to funkcja  
V(X) = π− v(x−) +π+

 v(x+)  

jest zgodna z obserwowaną relacją preferencji spełniającą założenia teorii pers-
pektywy. Zgodność aksjomatyki z funkcją oceny teorii CPT wykazali Cha-
teauneuf i Wakker (1999). Jak już wcześniej pokazano, deformacja prawdo-
podobieństw poprzez funkcję wag określoną na wartościach dystrybuanty  
i wykorzystanie w funkcji oceny wariantu odpowiednio skonstruowanych wag 
decyzyjnych zapewnia zgodność z warunkiem dominacji stochastycznej. Zatem 
rola funkcji wag jest bardzo ważna zarówno w teorii RDEU jak i PT i CPT. 
Szerokie studia dotyczące funkcji wag oraz oszacowania ich parametrów pro-
wadzili Lattimore, Baker i Witte (1992), Kahneman i Tversky (1992), Prelec 
(1998), Gonzales i Wu (1999). W tabeli 1 zestawiono podstawowe funkcje wag 
analizowane ze względu na występujące w nich parametry. 
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Tabela 1 

 
Funkcje wag 
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na krzywiznę wykresu 

 

Podsumowanie 

Tradycyjnie w literaturze z zakresu teorii decyzji, ze względu na od-
mienne założenia o podejmującym decyzje, mówi się o podziale na nurt norma-
tywny i deskryptywny. Jednak teorie takie nie są wzajemnie niezależne i nie 
można ich rozdzielać w sposób radykalny. Dobry model deskryptywny opisu-
jący zachowanie decydentów w sytuacji wyboru wariantu ryzykownego, ze 
względu na swoją wartość predykcyjną, staje się modelem normatywnym.  
I odwrotnie, przyjmowany przez osoby jakiś model normatywny spełnia 
funkcje deskryptywne, a zatem pozwala przewidywać rzeczywiste zachowania 
jednostek. Istniejący podział na teorie normatywne i deskryptywne jest nieostry 
i proponuje się rozróżniać inne dwa podejścia: konwencjonalne i niekonwen-
cjonalne. Podział taki uwzględnia indywidualną racjonalność w procesie wy-
boru, a więc to, co z punktu widzenia podejmującego decyzje stanowi o jego 
istocie.   

Celem powstania konwencjonalnych teorii stanowiących rozszerzenie EU 
było uwzględnienie, obserwowanych w baniach empirycznych, odchyleń i nie-
zgodności z jej aksjomatyką bez konieczności eliminacji pożądanych własności 
tej teorii. W konwencjonalnym nurcie teorii decyzji racjonalność definiowana 
jest za pomocą zbioru formalnych aksjomatów, a zjawiska probabilistyczne są 
źródłem ryzyka. W podejściach tych jednostka ma określoną funkcję preferencji  
w zbiorze decyzji i powinna zachowywać się tak, jakby w swoich wyborach 
kierowała się maksymalizacją tej funkcji. Konwencjonalne postulaty racjonal-
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ności von Neumanna i Morgensterna nie uwzględniają behawioralnych czyn-
ników w procesie wyboru, co powoduje, że obserwowane w eksperymentach 
zachowania przeczą zgodności z zasadą maksymalnej użyteczności.  

Niekonwencjonalne teorie, w swoim podstawowym założeniu, powinny 
uwzględniać proces ludzkiego myślenia i zachowanie jednostki w sytuacji wy-
boru, zaś racjonalność nie może być postrzegana jako obiektywny atrybut aktu 
wyboru. Racjonalność nie jest definiowana w sposób matematyczny, ale mod-
elowana na podstawie obserwacji zachowań jednostek w różnych sytuacjach 
decyzyjnych. Stąd też wzorzec indywidualnych zachowań warunkuje w za-
sadzie racjonalność wyboru. Decyzje podejmowane są w określonym czasie  
i otoczeniu, a decydenci różnią się wiedzą, doświadczeniem i w różny sposób 
ulegają emocjom. Teorie niekonwencjonalne mieszczą się w nurcie behawioral-
nym, ponieważ modele i zasady wyboru są formułowane na podstawie obser-
wacji rzeczywistych zachowań jednostek. Zasadnicza różnica polega na tym, że  
w teoriach konwencjonalnych ekonomiści mówią, że jednostki zachowują się 
tak, jakby wzorcowy model wyboru istniał, natomiast w teoriach behawioral-
nych modelować można tylko zachowanie ludzi w procesie podejmowania de-
cyzji.  

Do teorii niekonwencjonalnych można zaliczyć teorię perspektywy wraz  
z jej rozszerzeniami i modyfikacjami jak również teorię ograniczonej racjonal-
ności [10]. 

Niezależnie od tego, czy racjonalność definiowana jest aksjomatycznie 
czy w sposób behawioralny, w większości teorii formuła zasady decyzyjnej ma 
strukturę sumy ważonych użyteczności, a to stanowi uogólnienie zasady maksy-
malnej użyteczności. Inaczej mówiąc, funkcjonał V(X) wartościujący warianty 
decyzyjne jest funkcją oceny wyniku i wag decyzyjnych odpowiednio konstruo-
wanych.  
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PATTERN OF THE EXPECTED UTILITY MODEL AND THE DEVELOPMENT  

OF DECISION THEORY 
 

Summary 
 
Two main approaches dominate in the theory of risky choices. The well known standard 

models are consistent with the paradigm of the expected utility theory. All theories based  
on the formal axioms as rules of rational behavior and the utility preference function which  
is designed to permit observed violations of the independence axiom are called conventional 
theories. The models of risky choices which can not be reduced to, or expressed purely on terms  
of a single preference function are called nonconventional. Such theories based on the observed 
behavior of individuals engaged in risky choices. The nonconventional approach corresponds 
with the mental activities actually involved in making choices. This paper reviews the main  
approaches that have been adopted to analyze and describe decisions rules in the context of ex-
pected utility theory methodology. 
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WIELOCZYNNIKOWE HYBRYDOWE  

MODELE MARKET-TIMING  

POLSKICH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH* 
 
 

Wprowadzenie 

Fama i French (1993) oraz Carhart (1997) zaproponowali nowe zmienne 
objaśniające SMB, HML oraz WML, nazwane portfelami naśladującymi (mi-
micking portfolios), które mogą być wykorzystane jako dodatkowe czynniki 
rynkowe w analizie wrażliwości portfeli akcyjnych funduszy inwestycyjnych. 
Przykłady takiego zastosowania czynników Famy i Frencha oraz Carharta do-
tyczą wieloczynnikowych modeli wspomagających ocenę umiejętności mena-
dżerów funduszy w zakresie stosowania techniki market-timing. Zmodyfiko-
wane modele trójczynnikowe H-M-FF oraz T-M-FF polskich OFI akcji zostały 
już skonstruowane [20]. Obecnie celem badań jest konstrukcja nowej zmiennej 
rynkowej WML (Winners-minus-Losers), reprezentującej czynnik momentum 
Carharta na polskim rynku oraz wprowadzenie tej zmiennej do hybrydowych, 
wieloczynnikowych modeli market-timing. Dodatkowo celem utworzenia mod-
eli hybrydowych jest zastąpienie zmodyfikowanych modeli Treynora-Mazuya 
oraz Henrikssona-Mertona jednym modelem poprzez zastosowanie nowej 
zmiennej, tzw. wartości dodanej, będącej efektem perfekcyjnego stosowania 
techniki market-timing przez zarządzającego portfelem [7]. Badanie obejmuje 
grupę 15 OFI akcji w okresie styczeń 2003-grudzień 2010. Zastosowano 
metodę SUR (Seemingly Unrelated Regression) [25] do estymacji zapropono-
wanych hybrydowych modeli market-timing w badanej grupie funduszy.  
  

                                                           
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy własny  

Nr N N113 173237. 



Joanna Olbryś 150

 
1. Konstrukcja portfeli naśladujących Famy i Frencha  

na polskim rynku 

Fama i French obserwowali relację między wartością księgową kapitału 
własnego spółki BV (Book Value) a wartością rynkową jej akcji MV (Market 
Value) [5]. Wartość księgowa w znacznej mierze opiera się na danych histo-
rycznych, czyli nie uwzględnia perspektyw firmy w tak znaczącym stopniu, jak 
bieżąca wartość rynkowa [8]. W przypadku każdej ze spółek Fama i French 
cyklicznie wyznaczali wskaźnik BV/MV, czyli stosunek wartości księgowej do 
wartości rynkowej. Spółki o niskiej wartości wskaźnika BV/MV były klasyfi-
kowane jako spółki o potencjale wzrostu, natomiast te o wysokiej wartości 
BV/MV − jako spółki o potencjale wartości. Okazało się, że akcje spółek  
o potencjale wzrostu były bardziej ryzykowne i osiągały niższe stopy zwrotu, 
niż akcje spółek o potencjale wartości [8].  

W kolejnym artykule Fama i French przedstawili trójczynnikowy model 
równowagi cenowej akcji, w którym jako zmienne objaśniające zaproponowali: 
nadwyżkę rynkowej stopy zwrotu nad wolną od ryzyka stopą zwrotu, czynnik 
SMB (Small-minus-Big) − czynnik skonstruowany głównie na podstawie war-
tości rynkowej MV, tzw. size factor, oraz HML (High-minus-Low) – czynnik 
skonstruowany głównie na podstawie wartości wskaźnika BV/MV, tzw. book- 
-to-market factor. Czynniki SMB oraz HML, uwzględniały zaobserwowaną 
wcześniej znaczącą wartość informacyjną wskaźnika BV/MV. 

Portfele naśladujące SMB oraz HML mogą być wykorzystane nie tylko 
jako dodatkowe czynniki rynkowe w analizie portfeli akcji, ale również w przy-
padku portfeli akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Przykłady takiego zastoso-
wania czynników Famy i Frencha dotyczą wieloczynnikowych modeli wspo-
magających ocenę umiejętności menedżerów funduszy w zakresie stosowania 
techniki market-timing [2]. Czynniki SMB i HML na polskim rynku zostały 
skonstruowane przez Olbryś [20], z wykorzystaniem procedury zapropono-
wanej przez Famę i Frencha [5]. Zaktualizowano bazę spółek. Usunięto z niej 
spółkę IGROUP z powodu ujemnej wartości księgowej na 1 akcję, na koniec 
2009 roku. W bazie pozostało 60 spółek. Ceny zamknięcia uzupełniono ko-
rzystając z archiwum http://bossa.pl. Dane z raportów rocznych spółek z lat 
2001-2009 (liczba akcji, wartość księgowa) pobrano ze strony www.bankier.pl 
(na podstawie serwisu Notoria). Wartość rynkową MV na 1 akcję stanowiła 
cena zamknięcia z ostatniego dnia roboczego czerwca danego roku. Wykonano 
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dodatkowe sortowanie spółek według wartości wskaźników MV oraz BV/MV 
30 czerwca 2010 roku. Biorąc pod uwagę, że kolejne cykliczne sortowania wy-
konano odpowiednio w ostatnim dniu roboczym czerwca w latach 2003-2010, 
ze względu na dostępność danych z raportów rocznych za poprzedni rok, 
łącznie wykonano sortowanie 9 razy. 

Spółki posortowane według wartości rynkowej MV były następnie dzie-
lone na dwie grupy: 
– spółki duże (B-Big), dla których wartość rynkowa akcji była nie mniejsza 

od mediany, 
– spółki małe (S-Small), dla których wartość rynkowa akcji była mniejsza od 

mediany. 
Spółki posortowane według wartości wskaźnika BV/MV były dzielone 

na trzy grupy: 
– spółki, dla których wartość wskaźnika BV/MV była nie mniejsza od percen-

tyla 70% (grupa H-High), 
– spółki, dla których wartość wskaźnika BV/MV była mniejsza od percentyla 

70%, ale nie mniejsza od percentyla 30% (grupa M-Medium), 
– spółki, dla których wartość wskaźnika BV/MV była mniejsza od percentyla 

30% (grupa L-Low). 
W kolejnym kroku procedury odbywał się podział spółek na sześć 

rozłącznych grup: BH, BM, BL, SH, SM, SL. Do każdej z grup wchodziły te 
spółki, które spełniały oba warunki jednocześnie, czyli np. do grupy BH spółki 
duże, o wysokiej wartości wskaźnika BV/MV. Otrzymano w ten sposób po 
sześć, ważonych wartościami rynkowymi, portfeli pomocniczych w każdym 
roku. Pomiędzy datami kolejnych przetasowań skład portfeli pomocniczych 
pozostawał ten sam. 

Ostatnim krokiem procedury było utworzenie portfeli naśladujących 
SMB i HML oraz wyznaczenie ich dziennych stóp zwrotu w okresie 2.01.2003- 
31.12.2010 według wzorów 

( )BLBMBHSLSMSHSMB RRRRRRR −−−++⋅=
3
1

 
(1)

( )SLBLSHBHHML RRRRR −−+⋅=
2
1

 (2)
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2. Konstrukcja czynnika momentum na polskim rynku 

Strategie momentum polegają na możliwości osiągania przez inwestorów 
ponadprzeciętnych zysków dzięki nabywaniu tych akcji, których ceny w ostat-
nim okresie znacząco zyskały na wartości (Winners), a unikaniu tych których 
ceny w największym stopniu zmniejszyły się (Losers) [3]. Jegadeesh i Titman  
w pracy z 1993 roku stwierdzili występowanie efektu momentum na amery-
kańskim rynku akcji w latach 1965-1989. W 1997 roku Carhart [4] zapropo-
nował konstrukcję czteroczynnikowego modelu wyjaśniającego kształtowanie 
się stóp zwrotu z portfeli funduszy inwestycyjnych, w którym, oprócz czyn-
ników Famy i Frencha SMB i HML, uwzględnił efekt momentum, zidentyfiko-
wany przez Jegadeesha i Titmana. Rouwenhorst [23] testował efekt momentum  
w 12 krajach europejskich* w latach 1980-1995 i uzyskał wyniki w większości 
zgodne z wynikami Jegadeesha i Titmana. Z kolei, analizując polski rynek, 
Buczek [3] stwierdził występowanie efektu momentum na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2001-2004.  

W celu zbadania istotności wpływu zmiennej momentum oraz wprowa-
dzenia tej zmiennej do hybrydowych, wieloczynnikowych modeli market-
timing, dokonano konstrukcji nowej zmiennej objaśniającej WML (Winners- 
-minus-Losers), reprezentującej czynnik momentum na polskim rynku. Czynnik 
WML został skonstruowany z wykorzystaniem procedury przedstawionej przez  
Carharta [4]. Propozycję oznaczenia czynnika jako WML zaczerpnięto z pracy 
Liew, Vassalou (2000). 

W pierwszej kolejności dokonano selekcji spółek giełdowych, które 
uwzględniono w bazie danych na podstawie następujących kryteriów: 

1) spółka była notowana na GPW w Warszawie co najmniej od 31 grud-
nia 2001 roku, aby dostępna była cena akcji w tym dniu; 

2) dane dzienne (ceny zamknięcia) spółki miały możliwe do uzupełnienia 
luki; luki uzupełniono poprzez wykorzystanie średniej arytmetycznej sąsiednich 
notowań; niektóre ze spółek, np. Optimus, spełniały warunek 1, ale luki w da-
nych były zbyt duże. 

Do bazy danych utworzonej zgodnie z warunkami 1-2 weszło ostatecznie 
71 spółek. W celu konstrukcji wartości indeksu WML obliczono 11-miesięczne, 
opóźnione o 1 miesiąc, stopy zwrotu. Obliczenia wykonano na koniec każdego 
miesiąca, od 31.12.2002 do 31.12.2010, wykorzystując dane dzienne. W na-
stępnej kolejności dokonano sortowania spółek według wartości 11-mie-

                                                           
* Badane kraje to: Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Hiszpania, Szwe-

cja, Szwajcaria, Wielka Brytania [23]. 
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sięcznej, opóźnionej o 1 miesiąc, stopy zwrotu, w ostatnim dniu roboczym 
każdego miesiąca. Łącznie wykonano sortowanie 96 razy. Spółki posortowane 
według wartości 11-miesięcznej, opóźnionej stopy zwrotu były dzielone na trzy 
grupy: 
– spółki, dla których wartość 11-miesięcznej, opóźnionej stopy zwrotu była 

nie mniejsza od percentyla 70% (grupa W-Winners); w skład tej grupy 
weszły 22 spółki o najwyższych wartościach 11-miesięcznej, opóźnionej 
stopy zwrotu, 

– spółki, dla których wartość 11-miesięcznej, opóźnionej stopy zwrotu była 
mniejsza od percentyla 70%, ale nie mniejsza od percentyla 30%; ta grupa 
spółek nie brała udziału w tworzeniu wartości indeksu WML,  

– spółki, dla których wartość 11-miesięcznej, opóźnionej stopy zwrotu była 
mniejsza od percentyla 30% (grupa L-Losers); w skład tej grupy weszły  
22 spółki o najniższych wartościach 11-miesięcznej, opóźnionej stopy 
zwrotu. 

Pomiędzy datami kolejnych przetasowań skład portfeli pomocniczych  
W oraz L pozostawał nie zmieniony. Ostatnim krokiem procedury było  
utworzenie portfela WML jako różnicy średnich ważonych stóp zwrotu spółek  
z grup W i L oraz wyznaczenie dziennych stóp zwrotu z tego portfela w okresie 
2.01.2003-31.12.2010 według wzoru 

( )∑ ∑−⋅= LWWML RRR
22
1  (3)

 

3. Trójczynnikowe modele market-timing 

Trójczynnikowa modyfikacja klasycznego parametrycznego modelu 
market-timing Treynora-Mazuya, uwzględniająca czynniki rozpiętościowe 
SMB i HML Famy i Frencha, czyli model T-M-FF, ma postać [18] 

tPtMPtHMLPtSMBPtMPPtP rrrrr ,
2

,,2,1,, )( εγδδβα +⋅+⋅+⋅+⋅+=  
(4)

gdzie: 

tFtPtP RRr ,,, −=   jest nadwyżką zwykłej stopy zwrotu z portfela P nad
wolną od ryzyka stopą zwrotu w okresie t, 

tFtMtM RRr ,,, −=   jest nadwyżką zwykłej stopy zwrotu z portfela rynkowe-
go M nad wolną od ryzyka stopą zwrotu w okresie t, 

tFtSMBtSMB RRr ,,, −=   jest nadwyżką zwykłej stopy zwrotu z portfela naśladują-
cego SMB nad wolną od ryzyka stopą zwrotu w okresie t, 
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tFtHMLtHML RRr ,,, −=
 

 jest nadwyżką zwykłej stopy zwrotu z portfela naśladują-
cego HML nad wolną od ryzyka stopą zwrotu w okresie t, 

Pα   jest miarą umiejętności zarządzającego portfelem P w zakresie selektyw-
ności aktywów − współczynnik alfa Jensena [12], 

Pβ   jest miarą ryzyka systematycznego portfela P, 
Pγ   jest miarą umiejętności zarządzającego portfelem P w zakresie stosowania

techniki market-timing [9], 
P1δ   jest miarą wrażliwości stopy zwrotu z portfela P na zmiany stopy zwrotu

portfela SMB, 
P2δ   jest miarą wrażliwości stopy zwrotu z portfela P na zmiany stopy zwrotu

portfela HML, 
tP,ε  

 jest składnikiem losowym, spełniającym następujące standardowe założe-
nia modelu CAPM: .0)(;0)( 1,,, == −tPtPtP EE εεε  

Model H-M-FF, czyli trójczynnikowa modyfikacja klasycznego parame-
trycznego modelu market-timing Henrikssona-Mertona, ma postać [18] 

tPtMPtHMLPtSMBPtMPPtP yrrrr ,,,2,1,, εγδδβα +⋅+⋅+⋅+⋅+=  (5)

gdzie: 
},0max{},0max{ ,,,, tMtMtFtM rRRy −=−=  

Pozostałe oznaczenia jak we wzorze (4). 
 

4. Parametryczny test G-I-I (Goetzman-Ingresoll-Ivkovič) 
– modyfikacja klasycznego modelu market-timing 

Zmodyfikowane trójczynnikowe modele T-M-FF (4) i H-M-FF (5) mogą 
być szacowane zarówno na podstawie danych miesięcznych, jak i dziennych. 
Bollen i Busse [2] zwrócili uwagę na fakt, że większość wcześniejszych badań 
wspomagających analizę efektywności zarządzania portfelami funduszy inwes-
tycyjnych na różnych rynkach opierała się na danych miesięcznych lub rocz-
nych, natomiast analiza danych dziennych znacznie zmieniła wyniki badań. Na 
polskim rynku potwierdzają ten fakt wyniki Olbryś [22]. Goetzmann, Ingersoll  
i Ivković z kolei analizowali problem stosowania w modelach klasycznych da-
nych miesięcznych w przypadku zarządzających, którzy codziennie (lub częś-
ciej niż raz w miesiącu) podejmują decyzje związane ze stosowaniem techniki 
market-timing. Zaproponowali odpowiednią modyfikację klasycznego modelu 
Henrikssona-Mertona – test G-I-I, polegającą na wprowadzeniu do modelu 
market-timing nowej zmiennej objaśniającej tMP ,  w miejsce zmiennej objaś-
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niającej },0max{ ,, tMtM ry −= (wzór (5)). Wartość dodana tMP ,  w miesiącu t, 
będąca efektem perfekcyjnego stosowania techniki market-timing przez 
zarządzającego portfelem, wyraża się wzorem [7] 

tM

N

FMtM RRRP ,
1

,,, 1}1;1max{ −
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∏

=τ
ττ  (6)

gdzie: 

N − liczba dni roboczych w miesiącu t, .,,2,1 NK=τ  
Do oszacowania wartości zmiennej objaśniającej tMP , (6) potrzebne są 

dzienne oraz miesięczne stopy zwrotu z portfela rynkowego ( tMR , ), jak również 
wartości dziennej wolnej od ryzyka stopy zwrotu ( tFR , ). 

5. Wieloczynnikowy hybrydowy model market-timing 

Hybrydowy model czteroczynnikowy został skonstruowany przez Olbryś 
[21] jako modyfikacja modeli trójczynnikowych T-M-FF oraz H-M-FF, 
polegająca na wprowadzeniu nowej zmiennej objaśniającej tMP ,  (6), będącej 
wartością dodaną w miesiącu t, w miejsce zmiennych reprezentujących  
w danym modelu efekt perfekcyjnego stosowania strategii market-timing przez 
zarządzającego funduszem, czyli: 
– kwadratu rynkowej zmiennej objaśniającej 2

, )( tMr  w modelu T-M-FF (4), 
– zmiennej tMy ,  w modelu H-M-FF (5). 

W rezultacie otrzymano model postaci [21] 

tPtMPtHMLPtSMBPtMPPtP Prrrr ,,,2,1,, εγδδβα +⋅+⋅+⋅+⋅+=  (7)

gdzie: oznaczenia jak we wzorach (4), (5) oraz (6). 
W cytowanej wyżej pracy przeprowadzono estymację i weryfikację mo-

deli czteroczynnikowych, jak również interpretacje uzyskanych wyników oceny 
dla 15 funduszy akcji na polskim rynku w okresie styczeń 2003-grudzień 2009. 
Dokonano również analizy porównawczej modeli trójczynnikowych oraz czte-
roczynnikowych. Zaproponowany czteroczynnikowy model hybrydowy okazał 
się przydatny do oceny efektywności zarządzania portfelami polskich funduszy 
akcji w badanym okresie. Model ten może zastąpić modele trójczynnikowe  
T-M-FF (4) oraz H-M-FF (5), ale wymaga zastosowania zarówno dziennych, 
jak i miesięcznych danych empirycznych [2]. Jednocześnie konieczność wy-
korzystania do konstrukcji zmiennych objaśniających danych o różnej częstotli-
wości można potraktować jako zaletę tego modelu.  
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Głównym celem niniejszej pracy jest rozszerzenie modelu market-timing 
do wersji pięcioczynnikowej, zawierającej jako dodatkową zmienną objaśnia-
jącą portfel naśladujący WML (3), reprezentujący czynnik momentum na pols-
kim rynku. Hybrydowy model pięcioczynnikowy przyjmie zatem postać 

tPtMPtWMLPtHMLPtSMBPtMPPtP Prrrrr ,,,3,2,1,, εγδδδβα +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=  (8)

gdzie: 

tFtWMLtWML RRr ,,, −=  
 jest nadwyżką zwykłej stopy zwrotu z portfela na-
śladującego WML nad wolną od ryzyka stopą zwrotu
w okresie t, 

P3δ   jest miarą wrażliwości stopy zwrotu z portfela P na zmiany stopy zwrotu 
portfela WML. 

Pozostałe oznaczenia jak we wzorach (4), (5), (6), (7). 

6. Charakterystyka danych i wyniki empiryczne 

Estymacja modelu pięcioczynnikowego (8) odbywa się z wykorzysta-
niem nadwyżek stóp zwrotu: 
– nadwyżki miesięcznych stóp zwrotu z portfela danego funduszu oraz z port-

fela rynkowego nad wolną od ryzyka stopą zwrotu, czyli wartości zmien-
nych: objaśnianej tPr ,  oraz objaśniającej tMr , ; reprezentantem portfela ryn-
kowego jest indeks WIG, 

– nadwyżki średnich miesięcznych stóp zwrotu każdego z portfeli naśladują-
cych SMB, HML oraz WML nad wolną od ryzyka stopą zwrotu, czyli 
wartości zmiennych tSMBr , , tHMLr ,  i tWMLr ,  odpowiednio, 

– wartości zmiennej objaśniającej tMP ,  (6). 
Wymienione powyżej stopy proste wyznaczane są z wykorzystaniem 

średniej miesięcznej rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych jako 
miesięcznej wolnej od ryzyka stopy zwrotu. Zbadano stacjonarność procesów 

tMr , , tSMBr , , tHMLr , , tWMLr ,  oraz tMP ,  na podstawie rozszerzonego testu  
Dickeya-Fullera (ADF) i odrzucono we wszystkich przypadkach hipotezę  
o istnieniu pierwiastków jednostkowych. 

Przeprowadzono estymację i weryfikację modeli pięcioczynnikowych dla 
15 funduszy akcji na polskim rynku w okresie styczeń 2003-grudzień 2010, 
stosując metodę analizy danych panelowych, zaproponowaną przez Zellnera 
[25], a mianowicie estymację modelu pozornie niezwiązanych równań regresji 
SUR [15]. Metodę SUR można stosować, gdy dane panelowe charakteryzują się 
znaczną liczbą okresów oraz niewielką liczbą jednostek przekrojowych. W na-
szym badaniu: T = 96, N = 15. Podstawowe założenia modelu SUR są następu-
jące [16]: 
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1) wartość oczekiwana składników losowych jest równa zero, 
2) wariancja składników losowych jest stała w czasie dla danej jednostki 

przekrojowej, przy czym każda jednostka może mieć inną wariancję, 
3) składniki losowe pochodzące z różnych jednostek przekrojowych, ale  

z tego samego okresu są skorelowane; jest to tzw. korelacja równoczesna (con-
temporaneous correlation), 

4) składniki losowe pochodzące z różnych okresów nie są skorelowane, 
niezależnie od tego, czy dotyczą tej samej czy różnych jednostek przekrojo-
wych. 

W przypadku modeli grupy funduszy inwestycyjnych z tej samej klasy 
ryzyka mogą wystąpić efekty korelacji równoczesnej składników losowych 
(założenie 3) z powodu podobieństw składu portfeli funduszy [16]. Może być to 
wskazaniem do zastosowania metody SUR w celu uzyskania zadowalających 
wyników estymacji [19]. 

Tabela 1 przedstawia wyniki estymacji hybrydowych modeli market- 
-timing w badanej grupie funduszy, w okresie styczeń 2003-grudzień 2010, 
uzyskane z wykorzystaniem pakietu Gretl 1.8.5. Parametry istotnie różniące się 
od zera są oznaczone odpowiednio: * istotność na poziomie 0,1; ** istotność na 
poziomie 0,05; *** istotność na poziomie 0,01 [13]. 

Obserwujemy wysoki stopień dopasowania modeli do danych empirycz-
nych, mierzony skorygowanym współczynnikiem determinacji .2R  Średnia 
wartość tego współczynnika wynosi 0,94. Dla 10 spośród 15 funduszy otrzy-
mano dodatnie oraz istotne statystycznie wartości estymatora Pα̂ , co po-
twierdza uzyskane wcześniej wyniki [21]. Cechą charakterystyczną modeli 
market-timing jest również istotność wpływu zmiennej niezależnej, 
reprezentującej portfel rynkowy, na stopy zwrotu z portfeli funduszy (dodatnie 
wartości parametru Pβ̂ ). Wartości estymatorów P1̂δ , P2δ̂  i P3̂δ  interpretujemy 
odpowiednio jako miary wrażliwości stopy zwrotu z portfela funduszu na zmia-
ny stóp zwrotu portfeli SMB, HML i WML, naśladujących rolę wybranych 
czynników. Czynnik SMB reprezentuje średnią miesięczną rozpiętość stóp 
zwrotu pomiędzy spółkami o niskiej i wysokiej wartości rynkowej MV. 
Stwierdzono wyraźną istotność statystyczną wpływu tego czynnika w przy-
padku 12 z 15 funduszy (estymatory parametru P1̂δ ). Z kolei wartości zmiennej 
HML mierzą średnią miesięczną rozpiętość stóp zwrotu pomiędzy spółkami  
o potencjale wartości (wysokie BV/MV) oraz spółkami o potencjale wzrostu 
(niskie BV/MV). Nie stwierdzono istotnego wpływu tego czynnika w przy-
padku portfeli funduszy akcji polskich (wartości parametru P2δ̂ ), co jest zgodne  
z wynikami dotychczasowych badań [21]. 
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Wartości trzeciej zmiennej naśladującej WML są miarą średniej mie-
sięcznej rozpiętości stóp zwrotu spółek o najwyższych i najniższych war-
tościach 11-miesięcznej, opóźnionej stopy zwrotu. Wpływ tej zmiennej (re-
prezentującej czynnik momentum na polskim rynku) na wartości stóp zwrotu  
z portfeli badanych funduszy akcji polskich okazał się nieistotny statystycznie 
(tabela 1, estymatory P3̂δ ). Ostatnią ze zmiennych objaśniających, występują-
cych w hybrydowym modelu (8) jest wartość dodana tMP , . Analizując wzór (6) 
zauważamy, że parametr Pγ̂  należy zinterpretować jako miarę umiejętności za-
rządzającego portfelem funduszu w zakresie osiągania nadwyżek stóp zwrotu  
w stosunku do stopy zwrotu z portfela rynkowego. Analogicznie zatem, jak  
w przypadku modeli (4) i (5), ujemna oraz istotna statystycznie wartość estyma-
tora tego parametru (która występuje w przypadku 12 z 15 badanych funduszy) 
może oznaczać negatywny wpływ stosowania techniki market-timing na war-
tość stopy zwrotu z portfela [18].  

Podsumowanie 

Głównym celem pracy była konstrukcja portfela naśladującego WML, 
reprezentującego czynnik momentum na polskim rynku oraz analiza istotności 
wpływu tego czynnika jako zmiennej niezależnej w modelach market-timing 
grupy agresywnych funduszy inwestycyjnych. Otrzymano wynik negatywny, 
czyli brak istotnego wpływu czynnika WML na stopy zwrotu z portfeli fun-
duszy. Wynik ten różni się od wniosków Carharta dla rynku amerykańskiego 
[4], zatem kolejnym etapem badań powinna być analiza odporności uzyskanych 
wyników estymacji na zmianę długości przedziału czasowego, np. poprzez 
analizę stabilności parametrów otrzymanych modeli ekonometrycznych. 
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MULTIFACTOR HYBRID MARKET-TIMING MODELS  

OF POLISH MUTUAL FUNDS 
 

Summary 
 
Fama and French (1993) and Carhart (1997) proposed new independent variables  

in the regressions of market-timing models. They formed the mimicking portfolios SMB, HML  
and WML, respectively. The portfolios SMB and HML have been introduced as explanatory 
variables into regressions of Polish equity mutual funds’ portfolios excess returns in Olbryś 
(2010). The main goal of this paper is to present modified multifactor hybrid version of market- 
-timing model with Carhart’s momentum factor WML (Winners-minus-Losers) and the value 
added by perfect daily timing of fund assets. The market-timing and selectivity abilities of fund 
managers are evaluated for the period January 2003-December 2010. We compare the Seemingly 
Unrelated Regression (SUR) results of the models and investigate their statistical properties.  
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INTUICYJNE I DEDUKCYJNE ROZUMOWANIA  

W PODEJMOWANIU DECYZJI  

PRZY UWZGLĘDNIENIU  

BODŹCÓW FINANSOWYCH  

I WSPÓŁPRACY GRUPOWEJ 
 
 

Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest badaniom nad tym, czy rozumo-
wania intuicyjne przebiegają zgodnie z zasadami dedukcyjnymi logiki for-
malnej i rachunku prawdopodobieństwa. Badania przedstawione w tym artykule 
stanowią kontynuacje badań Sosnowskiej opisanych w artykułach Sosnowskiej 
[12; 13; 14]. 

To jak ludzie probabilistycznie rozumują ma wpływ na podejmowane 
przez nich decyzje i zgodność lub nie rzeczywistych sytuacji z prognozami.  
W prognozach bowiem korzystamy z metod formalnych, zaś w intuicyjnych 
rozumowaniach przy podejmowaniu decyzji − niekoniecznie. Stąd waga badań 
dla teorii podejmowania decyzji i podstaw mikroekonomii nad tym, jaka jest 
zgodność pomiędzy rozumowaniami intuicyjnymi i formalnymi. 

O tym, że rozumowania intuicyjne często nie są zgodne z regułami for-
malnymi wiadomo w psychologii poznawczej od dawna [11]. Zagadnieniem 
dotyczącymi implikacji zajmował się Wason (1966), zagadnieniami dotyczą-
cymi koniunkcji − Tversky i Kahneman (1983). Wyniki te są obecnie umiesz-
czane także w podręcznikach logiki matematycznej [5] po to, aby pokazać 
specyfikę rozumowań formalnych. 

Najbardziej znane zagadnienie to przedstawiony przez Kahnemana  
i Tverskiego (1983) problem Lindy, gdy badani mają uszeregować, biorąc pod 
uwagę prawdopodobieństwo danej sytuacji, stwierdzenia dotyczące kobiety  
o imieniu Linda. O Lindzie dostają następującą informację: „Linda ma 31, jest 
singlem, wygadana i bardzo inteligentna. Ukończyła filozofię. Jako studentka 
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była głęboko zaangażowana w sprawy dyskryminacji i sprawiedliwości spo-
łecznej. Brała udział w ruchu antynuklearnym”. Wśród stwierdzeń znajdują się 
dwa następujące: 

1) Linda jest kasjerką w banku, 
2) Linda jest kasjerką w banku i aktywną działaczką feministyczną. 
Badani uznali, że stwierdzenie 2 jest bardziej prawdopodobne niż 

stwierdzenie 1. Wynik ten jest sprzeczny z prawem dotyczącym koniunkcji 
zdarzeń i stąd też używana w takich sytuacjach nazwa „błąd koniunkcji” („con-
junction fallacy”). Różnym podejściom do problemu Lindy poświęcono 
dziesiątki artykułów i pojawiają się coraz to nowe analizy. W tym opracowaniu 
odwołamy się do tych, które łączą się z naszym podejściem.  

Kolejny poddany badaniom spójnik logiczny to alternatywa (suma,  
dyzjunkcja). Badany rzadziej i później niż koniunkcja, ale w ostatnich czasach 
rośnie zainteresowanie rozumowaniami z dyzjunkcją. Za podstawową pracę 
przyjmuje się artykuł Bar-Hillel i Neter* (1993) o błędzie dyzjunkcji („dis-
junction fallacy”). W artykule tym, będącym nawiązaniem do badań Tverskiego 
i Kahnemana, opisane są eksperymenty, których wyniki pokazują, że badani 
prawdopodobieństwo sumy zdarzeń określają jako mniejsze niż prawdo-
podobieństwo pojedynczego zdarzenia, czyli naruszone jest prawo dotyczące 
prawdopodobieństwa sumy zdarzeń, a tym samym  alternatywy (dyzjunkcji) 
zdań. Bar Hillel i Neter badały bardzo specjalne układy zdarzeń, w których 
występował związek pomiędzy kategorią nadrzędną i podrzędna. Kolejni ba-
dacze osłabili te założenia. Costello badał prawdopodobieństwa zdarzeń,  
z którymi mamy do czynienia codziennie – elementów prognozy pogody. 

Chciałoby się po prostu powiedzieć: „ludzie nie rozumują racjonalnie”, 
ale te błędy popełniają także ludzie o wykształconych rozumowaniach formal-
nych. Trwają badania nad wyjaśnieniem przyczyn błędów koniunkcji i dyz-
junkcji. Brainerd i inni (2010) są zdania, że przyczyną jest działanie pamięci 
epizodycznej, zależnej od sposobu opisu. Costello twierdzi, ze ludzie działają 
racjonalnie, tyle że prawa rachunku prawdopodobieństwa rozszerzają o element 
wariacyjny. 

Prace Sosnowskiej [12; 13; 14] miały na celu zbadanie, czy studenci 
mający za sobą kurs logiki również popełniają błąd koniunkcji i dyzjunkcji. 
Odpowiedź jest twierdząca. Badano również, czy na występowanie tych błędów 
ma wpływ poziom wiedzy matematycznej badanych. W tym przypadku za-
obserwowano pewną zależność, ale lepsze wykształcenie matematyczne nie 
wyklucza błędów koniunkcji i dyzjunkcji. Analizowano też wpływ typu zdarzeń 
(pozytywne czy negatywne) na występowanie tych błędów. Okazało, że błędy 
te licznie występują w przypadkach obu typów zdarzeń.  
  

                                                           
* Bardziej dokładny opis dokonań naukowych Mayi Bar-Hillel można znaleźć w artykule Malawskiego  

i Tyszki (2010) 
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Charnes i inni [4] badali, jaki wpływ na występowanie błędu koniunkcji  
w klasycznym problemie Lindy mają bodźce pieniężne wypłacane badanym za 
poprawne odpowiedzi i możliwość współpracy w parach lub trójkach. W opisy-
wanym przez nich eksperymencie bodźce pieniężne i możliwość współpracy 
zmniejszały częstość występowania błędów. Tu przedstawimy wyniki ekspery-
mentu, który miał sprawdzić, czy wyniki Charnesa i innych powtórzą się  
w warunkach polskich. Potwierdził się wpływ bodźców pieniężnych, nie ma 
potwierdzenia wpływu współpracy grupowej. Ponadto badano, czy zachodzą 
hipotezy Costello dotyczące jednoczesnego występowania błędu dyzjunkcji  
i koniunkcji, a także podwójnej koniunkcji i podwójnej dyzjunkcji. 

1. Hipotezy badawcze 

Mamy dwa zdarzenia A i B. Rozważamy część wspólna zdarzeń A ∩ B 
oraz sumę zdarzeń A ∪ B. Badana osoba określa prawdopodobieństwo sumy  
i części wspólnej zdarzeń w zależności od prawdopodobieństwa zdarzeń A i B. 

Mówimy, że badana osoba popełnia błąd koniunkcji, gdy stwierdza, że 
P(A ∩ B) > P(A) lub P(A ∩ B) > P(B). Błąd koniunkcji jest błędem podwójnej 
koniunkcji [6], gdy P(A ∩ B) > P(A) i P(A ∩ B) > P(B). 

Mówimy, że badana osoba popełnia błąd dyzjunkcji, gdy stwierdza, że 
P(A ∪ B) < P(A) lub P(A ∪ B) < P(B). Błąd dyzjunkcji jest błędem podwójnej 
dyzjunkcji [6], gdy P(A ∪ B) < P(A) i P(A ∪ B) < P(B). 

W niniejszym opracowaniu opiszemy eksperyment poddający weryfikacji 
następujące hipotezy badawcze. 

H1. Bodźce pieniężne zmniejszają część badanych popełniających błąd 
koniunkcji i dyzjunkcji. 

H2. Współpraca w parach lub w trójkach zmniejsza część badanych 
popełniających błąd koniunkcji i dyzjunkcji. 

H3. Występowanie błędu koniunkcji (odpowiednio − podwójnej ko-
niunkcji) jest dodatnio skorelowane z występowaniem błędu dyzjunkcji (odpo-
wiednio – podwójnej dyzjunkcji). 

Hipotezy H1 i H2 zostały sformułowane i potwierdzone przez Charnesa  
i innych [4] na studentach amerykańskich. Hipoteza H3 została zaś wyprowad-
zone matematycznie przy założeniu podejścia wariacyjnego do praw rachunku 
prawdopodobieństwa przez Costello. W ekonomii eksperymentalnej przyjęte 
jest, że eksperymenty powtarza się na różnych grupach badanych. W analizo-
wanym przez nas eksperymencie badani byli polscy studenci, mający za sobą 
wykłady z elementów logiki. 
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2. Eksperyment 

Eksperyment został przeprowadzony jesienią 2010 roku na grupie  
206 studentów I roku studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie. Eksperyment miał miejsce na wykładzie z matematyki, studenci  
w ramach tego wykładu poznali uprzednio elementy rachunku zdań i kwantyfi-
katorów. Studenci byli podzieleni na dwie, pracujące w osobnych salach, grupy: 
grupę, w której nie stosowano żadnych bodźców pieniężnych (101 osób)  
i grupę, której powiedziano, że pewne odpowiedzi są poprawne i za właściwe 
odpowiedzi badany dostanie wypłatę pieniężną (105 osób). Wypłata wynosiła 
4 zł w przypadku jednej poprawnej odpowiedzi, 8 zł za dwie poprawne. Ustala-
jąc poziom wypłat kierowano się ceną piwa (małe, duże), co z grubsza odpo-
wiada skali wypłat amerykańskich. Studenci każdej z grup byli podzieleni na 3 
podgrupy – pracujących samodzielnie oraz mogących współpracować w do-
branych według umieszczonych na kwestionariuszu numerów parach i trójkach. 
Dobór do podgrup opierał się na zasadzie sąsiedztwa w siedzeniu w trakcie 
eksperymentu. Współpracujące grupy mogły przedstawić wspólny wynik lub 
wyniki indywidualne. Liczby studentów w każdej podgrupie przedstawia  
tabela 1. 

 
Tabela 1 

 
Liczba osób biorących udział w eksperymencie 

Typ pracy 
Liczba osób w grupie eksperymentalnej 

z bodźcami bez bodźców razem 
Indywidualnie 30 30 60 
Dwójki 30 30 60 
Trójki 45 41 86 
Razem 105 101 206 

 
Każdy badany otrzymywał do wypełnienia kwestionariusz, w którym 

najpierw miał uszeregować na specjalnie przygotowanej skali 6 chorób (AIDS, 
depresja, ptasia grypa, rak, schizofrenia, złamanie kończyny) pod kątem swej 
subiektywnej oceny prawdopodobieństwa zachorowania na te choroby. 
Następnie na tej skali miał umieścić zdarzenia „zachoruję na AIDS i raka” oraz 
„zachoruję na AIDS lub raka”.  

Niżej podajemy przykład skali z wypełnionego kwestionariusza. Im 
wyżej na skali tym większe prawdopodobieństwo zdarzenia. Zdarzenia wpisane 
są kursywą. W wierszach z numerami należało umieścić zdarzenie polegające 
na zachorowaniu na daną chorobę. W pozostałych wierszach zdarzenia 
„zachoruję na AIDS i raka” oraz „zachoruję na AIDS lub raka”. 
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Lista  zdarzeń  uporządkowanych  według  prawdopodobieństwa 
................................................................................................................................
1........Rak................................................................................................................
................................................................................................................................ 
2.........Depresja.......................................................................................................
.....................Rak lub AIDS..................................................................................... 
3.....Złamanie kończyny........................................................................................... 
4.........AIDS.............................................................................................................
................................................................................................................................ 
5.......Schizofrenia...................................................................................................
......................Rak i AIDS........................................................................................ 
6......Ptasia grypa.................................................................................................... 
................................................................................................................................ 

 
W zależności od tego, czy badany należał do grupy pracującej z bodź-

cami pieniężnymi lub bez i od rodzaju możliwej współpracy między badanymi 
kwestionariusz był opatrzony jedną z sześciu poniższych dodatkowych infor-
macji. 

Dla grup pracujących bez bodźców pieniężnych: 
1. Wypełniając kwestionariusz nie należy z nikim się konsultować. 
2. Wykonując część II może Pan/i konsultować się z osobą, której kwes-

tionariusz ma taki sam numer jak Pański. Powinna siedzieć obok. Państwa od-
powiedzi mogą być różne. 

3. Wykonując część II może Pan/i konsultować się z osobami, których 
kwestionariusze mają taki sam numer jak Pański. Powinny siedzieć obok. 
Państwa odpowiedzi mogą być różne. 

Dla grup pracujących z bodźcami pieniężnymi: 
4. Wypełniając kwestionariusz nie należy z nikim się konsultować. 

W części II niektóre odpowiedzi są poprawne. Za każdą poprawną odpowiedź 
można otrzymać 4 zł maksymalnie 8 zł. Wypłaty będą po opracowaniu wy-
ników eksperymentu. Proszę podać numer indeksu …………………………. 
aby określić odbiorcę wypłaty. 

5. Wykonując część II może Pan/i konsultować się z osobą, której kwes-
tionariusz ma taki sam numer jak Pański. Powinna siedzieć obok. Państwa od-
powiedzi mogą być różne. 
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W części II niektóre odpowiedzi są poprawne. Za każdą poprawną odpowiedź 
można otrzymać 4 zł maksymalnie 8 zł. Wypłaty będą po opracowaniu wy-
ników eksperymentu. Proszę podać numer indeksu ………………………….. 
aby określić odbiorcę wypłaty. 

6. Wykonując część II może Pan/i konsultować się z osobami, których 
kwestionariusze mają taki sam numer jak Pański. Powinny siedzieć obok.  
Państwa odpowiedzi mogą być różne. 
W części II niektóre odpowiedzi są poprawne. Za każdą poprawną odpowiedź 
można otrzymać 4 zł maksymalnie 8 zł. Wypłaty będą po opracowaniu wy-
ników eksperymentu. Proszę podać numer indeksu …………………………... 
aby określić odbiorcę wypłaty. 

Pełen kwestionariusz podajemy w aneksie na końcu opracowania. 
Po opracowaniu wyników badania studenci otrzymali wypłatę pieniężną. 

3. Wyniki 

Zgodnie z polską terminologią dotyczącą rachunku prawdopodobieństwa 
będzie tu mowa o iloczynie zdarzeń (zamiast koniunkcji) i sumie zdarzeń (za-
miast dyzjunkcji). 

Najpierw sprawdzono, czy badani w ogóle rozróżniają iloczyn i sumę 
zdarzeń. Okazało się, że tak. Znakomita większość badanych tak uszeregowała 
zdarzenia, że prawdopodobieństwo sumy było większe niż prawdopodo-
bieństwo iloczynu. Wyniki liczbowe i procentowe (w nawiasach) przedstawia  
tabela 2. 

 
Tabela 2 

 
Związek między ocenami prawdopodobieństwa iloczynu i sumy 

Typ pracy 

Udział udzielających odpowiedzi 
prawdopodo- 

bieństwo 
iloczynu mniejsze 
niż prawdopodo-
bieństwo sumy 

prawdopodo- 
bieństwo 

iloczynu większe 
niż prawdopodo-
bieństwo sumy 

prawdopodo- 
bieństw iloczynu 

równe prawdopodo-
bieństwu sumy 

brak  
odpowiedzi  
dot. sumy  

lub iloczynu 

1 2 3 4 5 
Indywidualnie 52 (86,67%) 3 (5,00%) 3 (5,00%) 2 (3,33%) 
w tym:     

z bodźcami 27 (90,00%) − 2 (6,67%) 1 (3,33%) 
bez bodźców 25 (83,33%) 3 (10,00%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 
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cd. tabeli 2 

1 2 3 4 5 
W dwójkach 53 (88,33%) 2 (3,33%) − 5 (8,33%) 
w tym:     

z bodźcami 29 (96,67%) − − 1 (3,33%) 
bez bodźców 24 (80,00%) 2 (6,67%) − 4 (13,33%) 

W trójkach 70 (81,40%) 3 (3,49%) − 13 (15,12%) 
w tym:     

z bodźcami 40 (88,89%) 1 (2,22%) − 4 (8,89%) 
bez bodźców 29 (70,73%) 2 (4,88%) 0 10 (24,39%) 

Razem 174 (84,47%) 8 (3,88%) 3 (1,46%) 21 (10,19%) 
w tym:     

z bodźcami 96 (91,43%) 1 (0,95%) 2 (1,90%) 6 (4,76%) 
bez bodźców 78 (77,23%) 7 (6,93%) 1 (0,99%) 15 (14,85%) 
 
Wpływ bodźców pieniężnych przedstawia się następująco. Ponad 90% 

badanych w przypadku bodźców pieniężnych i nieco ponad 2/3 w sytuacji bra-
ku tych bodźców określało dobrze prawdopodobieństwo iloczynu jako mniejsze 
od prawdopodobieństw obu zdarzeń. Gorsze wyniki dotyczą sumy zdarzeń (co 
jest sprzeczne z obserwacjami Bar-Hillel (1993). W tym wypadku jest trochę 
ponad 1/3 poprawnych odpowiedzi w przypadku braku bodźców pieniężnych  
i nieco ponad 2/3, gdy te bodźce są stosowane. Wyniki liczbowe i procentowe  
(w nawiasach) podaje tabela 3.  

 
Tabela 3 

 
Wpływ bodźców pieniężnych na poprawność odpowiedzi 

Typ pracy 

Prawdopodobieństwo iloczynu: Prawdopodobieństwo sumy: 
większe  

niż prawdo 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

większe 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze  
niż prawdo- 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

 10  9 169  112  61  15 
Razem (4,85%) (4,37%) (82,04%) (54,37%) (29,61%) (7,28%) 
w tym       
 6  95 74 22 4 

z bodźcami (5,71%) − (90,48%) (70,48%) (20,95%) (3,81%) 

bez bodźców 
4 

(3,96%) 
9 

(8,91%) 
74  

(73,27%) 
38  

(37,62%) 
39  

(38,61%) 
11 

(10,89%) 
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Zatem można wyraźnie stwierdzić, że stosowanie bodźców pieniężnych 
zwiększa istotnie część poprawnych odpowiedzi, co potwierdzają statystyki 
testów niezależności (dla iloczynu χ2 = 9,212; p = 0,002; dla sumy zdarzeń 
χ2 = 21,091; p < 0,001) oraz sugerowane przez współczynniki korelacji Phi 
istotne, choć niewielkiej siły korelacje (o wartościach równych odpowiednio 
Φ = 0,224 i Φ = 0,33). W ten sposób hipoteza H1 została zweryfikowana  
pozytywnie zarówno w przypadku koniunkcji, jak i dyzjunkcji. Frakcje 
prawidłowych odpowiedzi w przypadku sumy i iloczynu różnią się istotnie,  
o czym świadczą wyniki testów proporcji (odpowiednio Z = 4,732 dla sumy 
oraz Z = 3,217 dla iloczynu zdarzeń). Jednocześnie błąd koniunkcji popełnia 
znacznie mniej badanych, co znajduje odzwierciedlenie w niskim współczyn-
niku korelacji (mierzonym statystyką Phi) pomiędzy zmiennymi opisującymi 
wystąpienie pojedynczego błędu koniunkcji a dyzjunkcji (Φ = 0,069; p = 0,319, 
korelacja nieistotna). Widoczna jest też nieistotność statystycznej analogicznych 
współczynników dla danych podgrup. Nie znajduje zatem potwierdzenia hi-
poteza H3 o tym, że występowanie błędów koniunkcji i dyzjunkcji jest dodatnio 
skorelowane. W przypadku błędu podwójnej koniunkcji i dyzjunkcji może co 
prawda istnieć słaba zależność (Φ = 0,197; p = 0,05), jednak brak istotności dla 
poszczególnych klas odpowiedzi oraz niewielka ilość takich błędów w próbie 
pozwala przypuszczać, iż sugerowana zależność jest wynikiem błędu interpre-
tacji (systematycznego błędu treści). Tym samym, ponieważ hipoteza H3 jest 
oparta na matematycznym wyprowadzeniu równoważności błędów koniunkcji  
i dyzjunkcji w przypadku zastosowania podejścia wariacyjnego do praw ra-
chunku prawdopodobieństwa [6] należy sądzić, że badani podejścia wariacyj-
nego nie stosują. 

Jeśli chodzi o wpływ współpracy na wyniki eksperymentu to rezultaty są 
zawarte w tabeli 4.  

 
Tabela 4 

 
Wpływ współpracy na poprawność odpowiedzi 

Typ pracy 

Prawdopodobieństwo iloczynu: Prawdopodobieństwo sumy: 
większe  

niż prawdo 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

większe 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze  
niż prawdo- 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

1 2 3 4 5 6 7 
 10  9 169  112  61  15 
Razem (4,85%) (4,37%) (82,04%) (54,37%) (29,61%) (7,28%) 
w tym       
 5 2 51 36 21 2 
indywidualnie (8,33%) (3,33%) (85%) (60%) (35%) (3,33%) 
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cd. tabeli 4 

1 2 3 4 5 6 7 

dwójki 
2  

(3,33%) 
1 

(1,67%) 
51 

(85%) 
30 

(50%) 
19  

(31,67%) 
7  

(11,67%) 

trójki 
3  

(3,49%) 
6 

(6,98%) 
67  

(77,91%) 
46  

(53,49%) 
21  

(24,42%) 
6 

(6,98%) 
 
Najlepsze wyniki uzyskano dla pracy indywidualnej, potem dla dwójek,  

a najgorsze dla trójek. Jest to sprzeczne z wynikami Charnesa i innych [3; 4], 
gdzie współpraca, zwłaszcza w trójkach, poprawiała wyniki. Brak jest jednak 
statystycznie istotnej korelacji pracy grupowej z wynikami. Nie można też 
odrzucić hipotez o niezależności zmiennych. Hipoteza H2 nie znalazła zatem 
potwierdzenia, co można tłumaczyć faktem sygnalizowanym przez badaczy, że 
umiejętność współpracy nie jest cechą polskich studentów. Bardziej skompli-
kowanie wygląda to, gdy uwzględnimy podział na sytuacje z bodźcami pienięż-
nymi i bez (tabele 5 i 6).  

 
Tabela 5 

 
Wpływ współpracy na poprawność odpowiedzi  

przy braku bodźców pieniężnych 

Typ pracy 

Prawdopodobieństwo iloczynu: Prawdopodobieństwo sumy: 
większe  

niż prawdo 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

większe 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze  
niż prawdo- 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

 4 9 74 38 39 11 
Razem (3,96%) (8,91%) (73,27%) (37,62%) (38,61%) (10,89%) 
w tym       
 3 2 24 16 11 2 
indywidualnie (10%) (6,67%) (80%) (53,33%) (6,67%) (3,33%) 

dwójki 
1 

(3,33%) 
1 

(3,33%) 
23 

(76,67%) 
8 

(26,67%) 
13 

(20%) 
6 

(13,33%) 

trójki 
 

− 
6 

(14,63%) 
27 

(65,85%) 
14 

(34,15%) 
15 

(7,32%) 
3 

(19,51%) 
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Tabela 6 

 
Wpływ współpracy na poprawność odpowiedzi  

przy bodźcach pieniężnych 

Typ pracy 

Prawdopodobieństwo iloczynu: Prawdopodobieństwo sumy: 
większe  

niż prawdo 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

większe 
niż prawdo-
podobień-

stwa  
zdarzeń 

pomiędzy 
prawdo- 

podobień-
stwami 
zdarzeń 

mniejsze  
niż prawdo- 
podobień- 

stwa  
zdarzeń 

 6   95 74 22 4 
Razem (5,71%) − (90,48%) (70,48%) (20,95%) (3,81%) 
w tym       
 2  27 20 10  
indywidualnie (6,67%) − (90%) (66,67%) (33,33%) − 

dwójki 
1 

(3,33%) − 28 
(93,33%) 

22 
(73,33%) 

6 
(20%) 

1 
(3,33%) 

trójki 
3 

(6,67%) − 40 
(88,89%) 

32 
(71,11%) 

6 
(13,33%) 

3 
(6,67%) 

 
Dla przypadku bez bodźców pieniężnych najwięcej poprawnych odpo-

wiedzi mamy indywidualnie, potem w dwójkach, a na końcu w trojkach dla 
iloczynu oraz indywidualnie, w trójkach i dwójkach dla sumy. Dla przypadku  
z bodźcami pieniężnymi iloczyn wypadł najlepiej w dwójkach, potem indywi-
dualnie, a na końcu w trójkach, zaś suma najlepiej w dwójkach, potem w trój-
kach, a na końcu w dwójkach. Brak ścisłej zależności potwierdza się w wy-
nikach testów χ2 oraz braku statystycznej istotności współczynników korelacji  
V-Cramera. Zatem nie ma reguły w jaki sposób bodźce pieniężne wpływają  
na to, czy współpraca zwiększa część poprawnych odpowiedzi.  

Podsumowanie 

Otrzymane wyniki dotyczące hipotez H1 i H2 wpisują się w koncepcję 
dwu systemów pracy mózgu, systemu 1 i systemu 2 [7; 8]. W systemie 1 rozu-
mujemy intuicyjnie, stosujemy różne uproszczone metody rozumowań. W sys-
temie 2 nasze myślenie staje się bardziej analityczne i dokładne. Błędy dyz-
junkcji i koniunkcji popełniamy w systemie 1, gdy natomiast w grę wchodzi 
motywacja (w naszym badaniu bodźce pieniężne), to przestawiamy się na sys-
tem 2. Przestawienie się na system 2 powoduje też konieczność uzasadniania 
swego zdania. Można przypuszczać, że w eksperymencie Charnesa i innych 
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studenci amerykańscy uzasadniali swoje wybory, natomiast w opisywanym 
tutaj eksperymencie polskim nie dało się obserwatorom  zauważać specjalnych 
dyskusji i być może właśnie ich  brak powoduje, że możliwość współpracy nie 
ma wpływu na zwiększenie części poprawnych wyników. 

Jeśli zaś chodzi o hipotezę H3, to fakt, że wyniki różnią się od otrzyma-
nych przez Costello może być spowodowany różnicami w przedmiocie badania.  
W eksperymencie Costello badani określali prawdopodobieństwo czynników 
meteorologicznych składających się na prognozę pogody w Irlandii (np. sło-
necznie i wietrznie). Można przyjąć, że według myślenia w systemie 1 poszcze-
gólnych badanych większość z tych czynników jest ze sobą jakoś skorelowana  
i stąd, a nie z podejścia wariacyjnego do rachunku prawdopodobieństwa, 
uzyskano korelacje pomiędzy występowaniem błędu dyzjunkcji i koniunkcji.  
W naszym badaniu alternatywy na ogół nie są uważane przez badanych za sko-
relowane i nie uzyskaliśmy korelacji między błędem koniunkcji i dyzjunkcji. 

 
 

ANEKS 

KWESTIONARIUSZ 

Bierze Pani/Pan udział w badaniu dotyczącym prawdopodobieństwa porządko-
wego. 
Badanie składa się z dwu części. 

CZĘŚĆ I 
Następujące choroby trzeba umieścić w wierszach oznaczonych numerami od 1 
do 6 w zależności od prawdopodobieństwa zachorowania na tę chorobę, 
zaczynając od tej, na którą prawdopodobieństwo zachorowania jest według 
Pani/Pana największe, kolejno te o coraz mniejszym prawdopodobieństwie,  
a kończąc na tej, na którą prawdopodobieństwo zachorowania jest najmniejsze.  

 
CHOROBY 
AIDS, depresja, ptasia grypa, rak, schizofrenia, złamanie kończyny 

 
Lista  zdarzeń  uporządkowanych  według  prawdopodobieństwa 

................................................................................................................................ 
1.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
2.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
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3.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
4.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
5.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
6.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 

CZĘŚĆ II 
W „Liście zdarzeń uporządkowanych wg prawdopodobieństwa” znajdują się 
wiersze, które nie są oznaczone liczbami. Prawdopodobieństwo zdarzenia 
umieszczonego w takim wierszu mieści się pomiędzy prawdopodobieństwami 
zdarzeń w sąsiednich wierszach oznaczonych liczbami. Należy w nieoznaczo-
nych liczbami wierszach umieścić poniższe zdarzenia w zależności od tego, jak 
Pan/i określa prawdopodobieństwo jego wystąpienia: 

a) zachoruję na AIDS i raka, 
b) zachoruję na AIDS lub raka. 
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CONJUNCTION AND DISJUNCTION FALLACIES IN CASE  

OF MONEY INCENTIVES  AND COOPERATION 
 

Summary 
 
This paper presents the results of experiments continuing previous Sosnowska’s research. 

Connections between formal and intuitive reasoning are studied, especially conjuction and  
disjunction fallacies. Previous research showed that formal and intuitive reasoning use different 
reasoning rules. American research (Charnes et alli) showed that money incentives and possibility 
of cooperation give better convergence between intuitive and formal reasoning. We use this me-
thod in our experiment conducted in Poland. We obtained a positive influence of money  
incentives and lack of an influence of cooperation. 
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ZASTOSOWANIE ANALIZY CONJOINT  

DO BADANIA PREFERENCJI MUZYCZNYCH 
 
 

Wprowadzenie 

Muzyka stanowi jedną z najwznioślejszych form artystycznych stwo-
rzonych przez człowieka. IX Symfonia Beethovena, Wielka Msza h-moll Bacha 
czy Requiem Mozarta należą do najwybitniejszych osiągnięć geniuszu ludzkie-
go i są stawiane w jednym rzędzie z największymi dziełami Michała Anioła, 
Fidiasza czy Szekspira. Słuchanie muzyki wyzwala nieprzebrane pokłady 
emocji, wzniosłych uczuć i wewnętrznych przeżyć, podobnie jak kontemplowa-
nie arcydzieła malarskiego, rzeźbiarskiego czy literackiego. Mimo to muzyka 
poważna uchodzi za sztukę elitarną, dostępną raczej dla wąskiego grona od-
biorców. Wśród przyczyn tego zjawiska można wymienić niedostateczną 
promocję muzyki poważnej w środkach masowego przekazu jak i to, że sama 
muzyka wymaga od słuchacza pewnego wysiłku intelektualnego celem po-
znania jej prawdziwej wartości. Jest ona nie tylko źródłem głębokich doznań 
estetycznych, ale także uwrażliwia słuchacza i jak napisał znany publicysta 
muzyczny Jerzy Waldorff „muzyka łagodzi obyczaje” [12]. W dobie powszech-
nej komercjalizacji również muzyka poważna do pewnego stopnia stała się  
„towarem” podlegającym ekonomicznym prawom rynku. Uczestnikami rynku 
muzycznego są między innymi firmy fonograficzne, studia nagrań, środki ma-
sowego przekazu, organizatorzy imprez muzycznych i oczywiście słuchacze, 
melomani reprezentujący popytową stronę rynku. Z tego też powodu istotne 
wydaje się właściwe rozpoznanie gustów i preferencji muzycznych melo-
manów, aby trafić do nich z optymalnie dobranym „produktem muzycznym”, 
którego nośnikiem może być płyta kompaktowa, program muzyczny, jak i kon-
cert. Empiryczne badania upodobań muzycznych  są od dawna podejmowane  
w literaturze psychologicznej, socjologicznej, rzadziej marketingowej. Wy-
mienić można w tym miejscu prace A. Białkowskiego i M. Grusiewicza [2], 
J. Ginocchio [3], D.J. Hargreavesa i A.C. Northa [7], S. Hallama, I. Cossa  
i M. Thauta [6], A.J. Lonsdale i A.C. Northa [9] czy B. Kamińskiej [8].  
Niniejsze opracowanie również wpisuje się w nurt badań nad preferencjami  
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i gustami muzyczni osób słuchających muzyki. Podstawowym narzędziem  
badawczym wykorzystanym w tej pracy jest analiza conjoint, którą przeprowa-
dzono na podstawie wyników badania ankietowego wśród użytkowników ser-
wisu internetowego YouTube*. Zastosowanie analizy conjoint umożliwiło osza-
cowanie użyteczności cząstkowych respondentów, dzięki którym obliczono po-
ziom ważności zmiennych przedstawiających gust, estetykę muzyczną i kulturę 
muzyczną badanej grupy melomanów. Ponadto oszacowane użyteczności cząst-
kowe, pozwoliły na segmentację melomanów według zbliżonych preferencji 
wyboru. Wykonanie analizy conjoint w każdym z wyróżnionych segmentów 
dało możliwość szczegółowego opisu preferencji muzycznych respondentów  
z uwzględnieniem ważności czynników, które współtworzą te preferencje.  
Otrzymane wyniki badań odnoszą się do specyficznej i stosunkowo wąskiej 
grupy melomanów. Mają one więc charakter ilustracyjny i mogą być użyteczne  
w prowadzeniu szerszych badań służących dostosowaniu oferty wydawnictw 
muzycznych, wydawnictw płytowych, repertuaru sal koncertowych czy pro-
gramów muzycznych w radiu i telewizji do oczekiwań melomanów. 

1. Metodologia badania preferencji muzycznych 

Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy do po-
równania zainteresowań muzycznych użytkowników portalu YouTube jest ana-
liza conjoint. Procedura conjoint jest metodą klasyfikacji i analizy danych słu-
żących pomiaru preferencji ankietowanych osób [10]. Respondenci oceniają 
zbiór profilów opisanych wybranymi zmiennymi objaśniającymi (atrybutami), 
co umożliwia pozyskanie wiedzy o całkowitych preferencjach respondentów 
względem wyróżnionych profilów. W kolejnym etapie analizy conjoint oblicza-
ne są użyteczności cząstkowe poziomów atrybutów na podstawie dekompozycji 
użyteczności całkowitych przeprowadzonej na bazie wyników ocen preferencji 

[4]. W artykule użyteczności respondentów zostały obliczone na podstawie 
ocen parametrów następującej funkcji regresji [1] 

eXbbY
n

p
pkpkkk ++= ∑

=1
0

ˆ  (1)

gdzie: 

Yk − zmienna wyrażająca ocenę preferencji k-tego respondenta, 
b0s, b1k, b2k,..., bnk − parametry równania regresji, 
X1, X2,...,Xn − zmienne sztuczne reprezentujące poziomy atrybutów, 
e − składnik losowy modelu. 
  
                                                           
* http://www.youtube.com/ 
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Respondenci porządkowali poszczególne profile przez nadanie im rang, 
więc wartości zmiennej Y są mierzone na skali porządkowej. Natomiast 
zmienne objaśniające są z reguły zmiennymi jakościowymi o dwóch bądź  
o trzech kategoriach, dlatego w modelu (1) wprowadzono zmienne sztuczne  
X1 – X2 wyrażające wpływ każdego poziomu zmiennej na ocenę przypisaną 
profilom przez respondenta. Konstrukcję zmiennych sztucznych z użyciem 
kodowania quasi-eksperymentalnego oraz sposób obliczenia użyteczności 
cząstkowych respondentów przedstawiono w tabelach 1 i 2 [1]. 

 
Tabela 1 

 
Quasi-eksperymentalne kodowanie zmiennej objaśniającej  

o dwóch stanach 

Zmienna  
objaśniająca 

Zmienna sztuczna  
Xp 

Użyteczności  
cząstkowe 

Poziom I   1 ks
k
j1 bU =  

Poziom II −1 ks
k
j bU −=2  

Źródło: [10]. 
 
 

Tabela 2 
 

Quasi-eksperymentalne kodowanie zmiennej objaśniającej  
o trzech stanach 

Zmienna  
objaśniająca 

Zmienna sztuczna 
Xp 

Zmienna sztuczna 
XQ 

Użyteczności  
cząstkowe 

Poziom I 1 0 pk
k
j1 bU =

 
Poziom II 0 1 qk

k
j bU =2  

Poziom III −1 −1 )(3 qkpk
k
j bbU +−=  

Źródło: [10]. 
 
Cząstkowe użyteczności wykorzystano następnie do obliczenia całko-

witych użyteczności i-tego profilu i k-tego respondenta zgodnie z następującym 
wzorem [10] 

k

m

j

k
jlik bUU i

j 0
1

+= ∑
=

 (2)
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gdzie: 
k
jl i

j
U  − użyteczność cząstkowa l-tego poziomu j-tej zmiennej i-tego profilu dla 

k-tego respondenta (k = 1,2,..., K), 
i
jl  − numer poziomu dla j-tej zmiennej i i-tego profilu, 

i = 1, …, n − numer profilu, 
j =1, …, m − numer zmiennej, 
b0k − wyraz wolny modelu (1). 

W celu obliczenia przeciętnej całkowitej użyteczności k-tego profilu wy-
korzystano formułę [10] 

∑
=

=
K

k
iki U

K
U

1

1
 (3)

Ponadto, cząstkowe użyteczności umożliwiły obliczenie relatywnej waż-
ności każdej ze zmiennych objaśniających dla k-tego respondenta według 
następującego wzoru [10] 
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W  (4)

Natomiast do wyznaczenie średniej ważności j-tej zmiennej zastosowano 
formułę [10] 

∑
=

=
K

k

k
jj W

K
W

1

1
 (5)

przy czym wskaźnik s
jW  obliczany jest według (4). 

2. Wyniki badań 

Respondentami w badaniu gustów muzycznych byli  użytkownicy portalu 
internetowego YouTube. Odpowiednią ankietę zawierającą między innymi  
pytania o ulubiony gatunek muzyczny, epokę muzyczną, kompozytora oraz 
pytania o dane społeczno-demograficzne dotyczące respondentów rozesłano 
drogą elektroniczną do ok. 450 osób. Zwrot ankiet był na poziomie 50%, a po 
ostatecznej selekcji nadesłanych odpowiedzi w analizie uwzględniono 200  
poprawnie wypełnionych ankiet.  Respondenci wybierali hipotetyczny wariant 
„produktu muzycznego”, którym może być np. płyta kompaktowa z nagraniami 



ZASTOSOWANIE ANALIZY CONJOINT… 181

muzyki różnych kompozytorów lub koncert w filharmonii. Przy ocenie tego 
rodzaju produktu pod uwagę wzięto dziesięć zmiennych (tabela 3), dlatego  
w badaniu każdy z ocenianych wariantów traktowano jako wielowymiarowy 
obiekt. 

 
Tabela 3 

 
Zmienne oceniające preferencje muzyczne 

Nr zmiennej Zmienna /atrybut/ Poziom zmiennej 

1 Ulubiona epoka muzyczna 
barok [A] 
klasycyzm [B] 
romantyzm [C] 

2 Preferowany gatunek muzyki wokalno- 
-instrumentalnej 

opera [A] 
oratorium [B] 
msza [C] 

3 Preferowany gatunek muzyki orkiestrowej symfonia [A] 
koncert [B] 

4 Ulubiony kompozytor epoki baroku 
Bach [A] 
Haendel [B] 
Vivaldi [C] 

5 Ulubiony kompozytor epoki klasycyzmu 
Mozart [A] 
Beethoven [B] 
Haydn [C] 

6 Ulubiony kompozytor epoki romantyzmu 
Brahms [A] 
Schumann [B] 
Chopin [C] 

7 Preferowany kompozytor muzyki  
XX wieku 

Strawiński [A] 
Bartok [B] 
Debussy [C] 

8 Ulubiony twórca oper 
Wagner [A] 
Verdi  [B] 
Puccini [C] 

9 Preferowany nurt muzyki XX wieku 
neoklasycyzm [A] 
ekspresjonizm [B] 
impresjonizm [C] 

              10 Programowość muzyki tak [A] 
nie [B] 

 
Na podstawie dziesięciu wyróżnionych zmiennych w ankiecie oraz od-

powiadających im poziomów utworzono zbiór hipotetycznych wariantów wy-
boru profilów. Spośród 26 244 profilów zaproponowano 21 wariantów, które 
poddano ocenie respondentów (tabela 4). Konieczność redukcji liczby profilów 
wynikała z faktu, iż ankietowane osoby nie będą w stanie ocenić 26 244 wa-
riantów. 
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Tabela 4 

 
Profile służące do oceny preferencji muzycznych 

Profil 
Czynniki określające preferencje muzyczne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  1 A B A B A B B B A B 
  2 A A B C B A C C B B 
  3 A C A A B C C B C A 
  4 A A A B C B A A A A 
  5 A B B A B A C A A B 
  6 A C A A A C B A B B 
  7 A A B A C B C C C A 
  8 B C A C B A B A A B 
  9 B A B B A C A A B A 
10 B A A C B A C B C A 
11 B C A A C B B B A B 
12 B B A C C A A B C A 
13 B B A B B C B B A A 
14 B C B B A B C C B A 
15 C A B A B A B C A A 
16 C B A C C B C A A A 
17 C C B A B C A C B A 
18 C B B A A A A A A B 
19 C A B C A B C A B A 
20 C A A A A A B B B B 
21 C B B A B A C C A B 

 
Ankietowani melomani porządkowali wyróżnione profile zgodnie ze 

swoimi preferencjami: od najmniej preferowanego do najbardziej preferowa-
nego przypisując im rangi od 1 do 21. Zmienna Yk w modelu (1) jest więc mie-
rzona na skali porządkowej. Na podstawie ocen profilów dokonanych przez 
respondentów przeprowadzono estymację parametrów modelu (1) metodą naj-
mniejszych kwadratów. Czynniki przedstawione w tabeli 2 zostały uwzględnio-
ne w modelu z pomocą zmiennych sztucznych zgodnie z procedurą kodowania 
quasi-eksperymentalnego. Oszacowanie parametrów modelu (1) dla każdego  
z respondentów umożliwiło obliczenie użyteczności cząstkowych na podstawie 
formuł zawartych w tabelach 1 i 2.  

Wyniki użyteczności cząstkowych respondentów oraz średnie użytecz-
ności cząstkowe w analizie conjoint przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5 

 
Wyniki użyteczności cząstkowych w analizie conjoint 

Atrybut Poziom 
zmiennej 

Nr respondenta Średnia 
1 2 .... 199 200 

Ulubiona epoka  
muzyczna 

barok −0,438 0,383 .... 1,477 3,581 1,997 
klasycyzm −2,733 1,408 .... −0,800 −0,765 −4,450 
romantyzm 3,171 −1,791 .... −0,677 −2,815 2,453 

Preferowany gatunek 
muzyki wokalno- 
-instrumentalnej 

opera −1,523 1,969 .... 1,808 −1,071 −2,597 
oratorium −1,803 −2,552 .... −3,115 1,461 −1,120 
msza 3,327 0,582 .... 1,307 −0,390 3,717 

Preferowany gatunek  
muzyki orkiestrowej 

symfonia −1,874 1,530 .... 2,293 0,251 −3,094 
koncert 1,874 −1,530 .... −2,293 −0,251 3,094 

Ulubiony kompozytor  
epoki baroku 

Bach 3,505 6,729 .... 5,378 6,205 0,527 
Haendel 0,284 −6,841 .... −4,105 −7,148 −0,004 
Vivaldi −3,789 0,112 .... −1,273 0,943 −0,522 

Ulubiony kompozytor  
epoki klasycyzmu 

Mozart 1,499 8,995 .... 8,262 6,298 3,861 
Beethoven −2,625 −6,554 .... −4,632 0,062 −3,069 
Haydn 1,126 −2,441 .... −3,630 −6,360 −0,793 

Ulubiony kompozytor  
epoki romantyzmu 

Brahms 1,322 −1,608 .... −0,886 −1,053 1,655 
Schumann −4,466 −5,239 .... −4,274 −0,104 −5,713 
Chopin 3,144 6,847 .... 5,159 1,157 4,058 

Preferowany  
kompozytor muzyki  
XX wieku 

Strawiński −0,196 2,717 .... 3,822 3,265 0,756 
Bartok −0,119 −6,370 .... −5,845 −1,891 0,027 
Debussy 0,315 3,654 .... 2,023 −1,374 −0,783 

Ulubiony twórca oper 
Wagner −2,563 −7,172 .... −5,888 −6,946 −5,356 
Verdi 2,906 2,770 .... 1,346 3,557 5,764 
Puccini −0,343 4,402 .... 4,542 3,388 −0,408 

Preferowany nurt  
muzyki XX wieku 

neoklasycyzm 2,550 11,081 .... 9,466 6,043 4,814 
ekspresjonizm −3,253 −4,992 .... −5,469 −0,024 −2,889 
impresjonizm 0,703 −6,089 .... −3,997 −6,019 −1,925 

Programowość muzyki 
tak 0,302 0,495 .... 0,820 2,568 0,905 
nie −0,302 −0,495 .... −0,820 −2,568 −0,905 

 
Na podstawie średnich wartości użyteczności cząstkowych zawartych  

w tabeli 5 można stwierdzić, iż respondenci na ogół preferują muzykę epoki 
romantycznej, a w dalszej kolejności muzykę barokową, natomiast mniejszym 
uznaniem cieszy się muzyka epoki klasycyzmu. Spośród wyróżnionych ga-
tunków muzycznych najbardziej preferowane są msza i koncert, natomiast  
uznania nie znalazły opera, oratorium oraz symfonia. Respondenci najchętniej 
gustują w muzyce Bacha, Mozarta, Brahmsa, Chopina, Strawińskiego oraz  
Bartoka. Z kolej mniejszą popularnością cieszy się muzyka komponowana 
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przez Haendla, Vivaldiego, Beethovena, Haydna, Schumana i Debussyego. 
Spośród wyróżnionych twórców oper najchętniej wybierany był Verdi, na-
tomiast uznania nie znalazła operowa muzyka Wagnera i Pucciniego. Ankieto-
wany melomani preferują muzykę neoklasyczną, natomiast mniejszym zaintere-
sowaniem cieszy się u nich muzyka ekspresjonistyczna i impresjonistyczna. 
Typowy respondent częściej wybiera również muzykę programową niż abso-
lutną (pozbawioną treści pozamuzycznych). W tabeli 6 przedstawiono wyniki 
relatywnej ważności atrybutów dla poszczególnych respondentów oraz średnią 
relatywną ważność zmiennych obliczone według wzorów (4) i (5). 

 
Tabela 6 

 
Relatywna ważność atrybutów (w %) w analizie conjoint 

Atrybut Nr respondenta Średnia 
1 2 .... 199 200 

Ulubiona epoka muzyczna 12,78 3,49 .... 2,84 9,07 11,63 
Preferowany gatunek muzyki  
wokalno-instrumentalnej 2,84 4,93 .... 6,13 3,59 10,64 

Preferowany gatunek muzyki 
orkiestrowej 6,13 3,33 .... 5,71 0,71 10,43 

Ulubiony kompozytor epoki  
baroku 5,71 14,79 .... 11,81 18,94 1,77 

Ulubiony kompozytor epoki  
klasycyzmu 11,81 16,95 .... 16,06 17,95 11,68 

Ulubiony kompozytor epoki  
romantyzmu 16,06 13,17 .... 11,75 3,13 16,47 

Preferowany kompozytor muzyki  
XX wieku 11,75 10,93 .... 12,04 7,31 2,59 

Ulubiony twórca oper 12,04 12,62 .... 12,99 14,90 18,74 
Preferowany nurt muzyki  
współczesnej 12,99 18,72 .... 18,61 17,11 12,98 

Programowość muzyki 18,61 1,08 .... 2,04 7,28 3,05 
 
Z rezultatów przedstawionych w ostatniej kolumnie tabeli 6 wynika,  

iż największe znaczenie wśród atrybutów reprezentujących gust, estetykę 
muzyczną i kulturę muzyczną respondentów ma ulubiony twórca opery,  
a w dalszej kolejności ulubiony kompozytor epoki romantyzmu. Stosunkowo 
niewielkie znaczenie w rozpoznaniu preferencji muzycznych melomanów 
okazały się mieć ulubiony kompozytor epoki baroku, preferowany kompozytor 
muzyki XX wieku oraz programowość muzyki. 

Wartości całkowitej atrakcyjności ocenianych profilów poszczególnych 
respondentów i średnie wartości całkowitej atrakcyjności profilów obliczone  
na podstawie wzorów (2) i (3) przedstawiono w tabeli 7. 
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Tabela 7 

 
Całkowita atrakcyjność ocenianych profilów 

Numer porofilu Nr respondenta Średnia 
1 2 .... 199 200 

1 9,415 11,584 .... 13,608 17,453 11,166 
2 2,415 3,666 .... 3,400 9,608 9,066 
3 20,443 18,669 .... 20,097 17,571 13,895 
4 4,380 4,804 .... 10,710 2,052 7,185 
5 13,012 10,260 .... 9,633 13,134 11,994 
6 14,103 14,360 .... 14,777 13,647 15,090 
7 12,233 10,656 .... 10,775 8,535 10,704 
8 4,372 0,837 .... 1,846 1,660 9,001 
9 8,012 10,219 .... 10,237 5,056 10,568 

10 4,182 6,010 .... 5,625 5,073 7,112 
11 15,099 17,877 .... 13,345 11,951 12,799 
12 7,142 4,664 .... 3,503 5,821 8,839 
13 11,210 10,136 .... 9,510 13,268 13,067 
14 7,984 9,257 .... 8,935 10,170 10,615 
15 19,292 15,147 .... 16,602 19,157 15,754 
16 4,146 5,999 .... 4,667 1,640 8,074 
17 20,084 15,228 .... 16,879 21,138 13,914 
18 20,234 22,697 .... 22,171 17,612 12,930 
19 2,743 2,824 .... 1,960 5,198 8,208 
20 16,510 15,059 .... 14,312 14,863 11,023 
21 18,842 19,659 .... 17,909 17,071 11,332 

 
Na podstawie średnich wartości całkowitej atrakcyjności profilów można 

stwierdzić, iż najwyżej były oceniane profile 15 i 6, a najmniejsze znaczenie dla 
respondentów miał profile 4 i 10. 

Cząstkowe użyteczności respondentów (tabela 6) odzwierciedlają ich 
reakcje na poszczególne oceniane profile [10], co pozwala wykorzystać te 
użyteczności do przeprowadzenia segmentacji melomanów według podobnych 
gustów i preferencji muzycznych. W tym celu wykorzystano metodę k-średnich, 
przy czym zdecydowano się na wyodrębnienie czterech jednorodnych grup 
melomanów. Analiza conjoint została następnie przeprowadzona osobno w każ-
dym z wyróżnionych segmentów melomanów. Aby określić zdolność  
poziomów atrybutów do przeprowadzenia segmentacji respondentów, wy-
korzystano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA. Przeciętne wartości 
użyteczności cząstkowych respondentów w poszczególnych segmentach wraz  
z wynikami analizy wariancji przedstawiono w tabeli 8. 
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Tabela 8 

 
Wyniki segmentacji grupy respondentów 

Atrybut Poziom  
zmiennej 

Numer segmentu 
F Wartość 

p I II III IV 
średnia użyteczność cząstkowa 

Ulubiona epoka  
muzyczna 

barok 1,084 1,029 3,113 2,847 1,221 0,3031 
klasycyzm −1,832 2,472 5,735 −3,722 6,153 0,0005 
romantyzm 0,749 −3,501 −8,848 0,875 6,661 0,0003 

Preferowany gatunek  
muzyki wokalno- 
-instrumentalnej 

opera −1,208 −0,436 1,070 −1,131 0,929 0,4279 
oratorium −0,258 0,343 2,676 −4,152 7,174 0,0001 
msza 1,466 0,093 −3,746 5,283 7,552 0,0001 

Preferowany gatunek  
muzyki orkiestrowej 

symfonia −0,964 2,026 4,815 −8,304 9,662 0,0000 
koncert 0,964 −2,026 −4,815 8,304 9,662 0,0000 

Ulubiony kompozytor  
epoki baroku 

Bach 4,049 −2,628 5,490 −2,261 4,634 0,0037 
Haendel −2,468 −1,741 −8,947 0,366 3,924 0,0095 
Vivaldi −1,580 4,369 3,457 1,895 4,059 0,0079 

Ulubiony kompozytor  
epoki klasycyzmu 

Mozart 2,966 −0,119 6,974 −1,028 2,075 0,1049 
Beethoven −1,740 0,846 0,391 −8,100 3,627 0,0140 
Haydn −1,225 −0,727 −7,365 9,128 11,176 0,0000 

Ulubiony kompozytor  
epoki romantyzmu 

Brahms 0,202 −1,195 −0,145 1,241 1,421 0,2380 
Schumann −2,905 2,073 2,503 −10,018 8,120 0,0000 
Chopin 2,703 −0,877 −2,358 8,777 6,728 0,0002 

Preferowany kompo- 
zytor muzyki XX wieku 

Strawiński 0,565 1,597 3,259 −7,818 11,176 0,0000 
Bartok −0,549 1,164 −2,280 6,062 3,590 0,0147 
Debussy −0,016 −2,762 −0,979 1,756 1,647 0,1800 

Ulubiony twórca oper 
Wagner −3,840 2,300 −1,234 −2,123 2,441 0,0656 
Verdi 3,478 −5,227 −3,860 5,294 8,135 0,0000 
Puccini 0,362 2,927 5,094 −3,171 3,368 0,0197 

Preferowany nurt  
muzyki XX wieku 

neoklasycyzm 4,339 −1,731 5,031 4,330 0,779 0,5071 
ekspresjonizm −1,185 2,324 1,767 −3,390 2,854 0,0384 
impresjonizm −3,153 −0,593 −6,798 −0,940 1,696 0,1692 

Programowość muzyki 
tak 1,157 1,526 4,707 0,840 3,642 0,0137 
nie −1,157 −1,526 −4,707 −0,840 3,642 0,0137 

 
Z przedstawionych rezultatów w tabeli 8 wynika, iż większość poziomów 

atrybutów (20 na 28 przypadków) statystycznie istotnie różnicowała powstałe 
segmenty respondentów (prawdopodobieństwa testowe im odpowiadające były 
mniejsze od 0,05). Przeciętne użyteczności według wyróżnionych segmentów 
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pozwalają na sprawdzenie w ramach każdego atrybutu, który z poziomów tego 
atrybutu był najbardziej preferowany, a który był najmniej preferowany. Na 
przykład muzyka epoki klasycyzmu cieszy się największym uznaniem w seg-
mentach trzecim i drugim, natomiast nie znalazła uznania w pozostałych gru-
pach melomanów.  

Średnią ważność zmiennych według wyróżnionych segmentów przed-
stawiono w tabeli 9. 

 
Tabela 9 

 
Średnia ważność zmiennych według segmentów respondentów 

Atrybut 
Numer segmentu 

I II III IV 
średnia wartość zmiennych (w %) 

Ulubiona epoka muzyczna 8,931 10,869 15,297 7,778 
Preferowany gatunek muzyki  
wokalno-instrumentalnej 7,626 1,872 6,674 8,396 

Preferowany gatunek muzyki 
orkiestrowej 6,330 7,350 9,468 13,364 

Ulubiony kompozytor epoki  
baroku 15,454 14,360 14,488 6,818 

Ulubiony kompozytor epoki  
klasycyzmu 11,731 8,538 12,367 15,367 

Ulubiony kompozytor epoki  
romantyzmu 10,114 11,355 5,061 14,662 

Preferowany kompozytor  
muzyki XX wieku 7,701 9,758 6,098 11,925 

Ulubiony twórca oper 13,457 18,850 11,622 8,215 
Preferowany nurt muzyki  
współczesnej 14,441 11,337 10,581 10,680 

Programowość muzyki 4,216 5,711 8,343 2,794 
 
W pierwszej grupie melomanów największe znaczenie w kształtowaniu 

preferencji muzycznych mają twórcy muzyki okresu baroku, a w dalszej kolej-
ności nurty muzyki współczesnej. W drugim segmencie melomanów szczególną 
wagę respondenci przywiązują do twórców oper i kompozytorów muzyki baro-
kowej. Z kolei w trzeciej grupie ankietowanych melomanów największe zna-
czenie miał wybór epoki muzycznej oraz wybór kompozytora muzyki baroko-
wej. Natomiast w czwartym segmencie respondentów największe znaczenie 
mają twórcy muzyki okresu klasycyzmu i romantyzmu. Tabela 10 zawiera 
średnie wartości całkowitej atrakcyjności profilów według wyróżnionych seg-
mentów melomanów. 
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Tabela 10 

 
Całkowita atrakcyjność ocenianych profilów według segmentów 

respondentów 

Numer profilu 
Numer segmentu 

I II III IV 
średnia wartość zmiennych 

1 13,283 7,932 11,552 7,535 
2 5,444 15,193 10,478 12,388 
3 17,782 5,075 7,007 18,171 
4 4,253 17,556 13,186 1,093 
5 13,343 4,292 11,055 13,980 
6 14,290 15,427 14,067 18,001 
7 8,827 10,025 8,254 18,331 
8 4,061 20,459 13,550 8,700 
9 7,541 16,661 12,392 12,054 

10 4,061 12,668 14,625 1,807 
11 14,417 7,629 7,849 17,930 
12 6,108 16,232 12,714 6,441 
13 13,584 10,442 12,143 14,370 
14 8,228 16,410 14,527 8,198 
15 18,044 6,588 11,929 19,967 
16 5,173 15,558 10,997 7,205 
17 18,810 11,924 7,175 12,319 
18 18,296 3,156 9,917 9,508 
19 4,819 15,391 10,836 8,958 
20 16,098 2,523 6,509 9,496 
21 17,211 0,389 5,422 10,961 

 
Największą atrakcyjnością w pierwszej grupie respondentów cieszyły się 

profile 17 i 18. Z kolei w drugiej grupie respondentów największe znaczenie 
miały profile 8 i 4. Trzeci segment ankietowanych melomanów za najbardziej 
atrakcyjne uważa profile 10 i 14. Natomiast w ostatnim segmencie respon-
dentów za najbardziej atrakcyjne uchodzą profile 15 i 7. 

Aby dokładniej scharakteryzować wyróżnione segmenty respondentów, 
zbadano je pod względem wybranych cech społeczno-demograficznych, a mia-
nowicie: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, sposobu słuchania  
muzyki, tradycji muzycznych w rodzinie, uczestnictwa w wydarzeniach mu-
zycznych (tabela 11). 
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Tabela 11 

 
Wybrane cechy społeczno-demograficzne według  

segmentów respondentów 

Charakterystyka segmentu 
Numer segmentu 

I II III IV 
Średni wiek (w latach) 30,5 25,8 33,5 27 
Średnia częstotliwość uczestniczenia w muzycznych  
wydarzeniach artystycznych w ciągu miesiąca 2,1 1,8 2,8 3,1 

Średnia miesięczna kwota, jaką respondenci są skłonni 
przeznaczyć na cele kulturalne związane z muzyką  
(w euro) 

52,4 72,1 46,2 101,2 

udział w % 

Płeć 
kobiety  56,8 42,1 51,7 46,2 
mężczyźni  43,2 57,9 48,3 53,8 

Miejsce zamieszkania 
miasto  91,7 86,4 92,6 86,1 
wieś  8,3 13,6 7,4 13,9 

Wykształcenie 
wyższe  72,4 60,4 71,6 74,8 
średnie  18,7 29,7 22,5 20 
podstawowe  8,9 9,9 5,9 5,2 

Wykształcenie  
muzyczne 

tak  16,7 18,2 22,7 9,6 
nie  83,3 81,8 77,3 90,4 

Muzyczne tradycje  
rodzinne 

tak  21,8 33,9 32,1 18,5 
nie  78,2 66,1 67,9 81,5 

Zawód związany  
z muzyką 

tak  14,1 16,1 17,2 8,2 
nie  85,9 83,9 82,8 91,8 

Preferowana forma  
słuchania muzyki 

sala koncertowa, operowa 28,6 31,4 39,8 43,6 
radio lub telewizja  11,9 4 5,2 17,3 
płyty kompaktowe  42 51,2 27,4 29,8 
Internet  17,5 13,4 27,6 9,3 

 
Na podstawie wyników w tabeli 11 można stwierdzić, że średni wiek  

respondentów w żadnym z wyróżnionych segmentów nie przekraczał 35 lat. 
Melomani tworzący segment czwarty najczęściej uczestniczą w muzycznych 
wydarzeniach artystycznych i jednocześnie są skłonni przeznaczyć największe 
środki pieniężne na cele kulturalne związane z muzyką. Wśród ankietowanych 
osób udział kobiet jest nieco większy w segmentach pierwszym i trzecim,  
a mężczyźni przeważają w grupach  drugiej i czwartej. Zdecydowana większość 
respondentów w każdym z wyróżnionych segmentów mieszka w mieście i po-
siada wykształcenie wyższe. Ponadto dominujący udział we wszystkich grupach 
mają osoby bez wykształcenia muzycznego, bez rodzinnych tradycji mu-
zycznych i wykonujące zawód niezwiązany z muzyką. W segmentach pierw-
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szym i drugim dominują osoby, które preferują słuchanie muzyki z płyt kom-
paktowych, natomiast w segmentach trzecim i czwartym największy udział 
mają osoby, dla których sala koncertowa czy opera są właściwym miejscem 
obcowania z muzyką. 

Podsumowanie 

Analiza conjoint została stworzona z myślą o prowadzeniu badań mar-
ketingowych i w tym obszarze znajduje najwięcej zastosowań. W niniejszym 
opracowaniu wykorzystano ją do oceny preferencji muzycznych. Podjęto tu 
próbę kwantyfikacji trudno mierzalnych kategorii, na które składają się między 
innymi piękno i harmonia brzmienia muzyki, artyzm języka dźwiękowego, 
głębia wyrazu dzieła muzycznego czy ponadczasowość treści przekazywanych 
poprzez muzykę. Ich ocena zależy między innymi od cech osobowościowych 
respondenta, jego wrażliwości muzycznej, wcześniejszego przygotowania  
edukacyjnego z zakresu muzyki i innych. Dlatego też melomani stanowią grupę  
w znacznym stopniu niejednorodną pod względem upodobań muzycznych. 

Połączenie wyników analizy conjoint z metodą grupowania k-średnich 
pozwoliło na wyodrębnienie jednorodnych pod względem preferencji seg-
mentów respondentów i szczegółową prezentację ich gustów i preferencji mu-
zycznych. Wydaje się, że otrzymane wyniki mogą być interesujące zarówno dla 
psychologów, socjologów, jak i osób związanych ze środowiskiem muzycznym. 
Do pewnego stopnia mogą być również pomocne w dalszych badaniach słu-
żących dostosowaniu oferty uczestników rynku muzycznego do oczekiwań 
melomanów. 
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AN APPLICATION OF CONJOINT ANALYSIS  

TO STUDY MUSIC PREFERENCES 
 

Summary 
 
The aim of the paper is to study the music  preferences of the music lovers in area  

of the type of classical music, favorite composers and eras of music. The basic research method  
used in the paper is the conjoint analysis. Its application allows to estimate the respondents’  
utilities, which enabled calculating the relative importance of each variable representing musical 
taste, aesthetics of music and musical culture of the test group of the music lovers. In addition, 
estimates of the partial utility values, led to segmentation of the music lovers by similar pre-
ferences. The implementation of conjoint analysis in each of the segments allowed to present 
detailed description of the music preferences of the respondents. The results of research may  
be helpful in adapting the music publishing deals, publishing labels, repertoire of concert halls 
and music programs on radio and television to the needs of the music lovers. 
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METODY PROGNOZOWANIA  

DYNAMICZNYCH RANKINGÓW  

PRIORYTETÓW TECHNOLOGICZNYCH* 
 
 

Wprowadzenie 

W niniejszym opracowaniu przedstawimy podstawy teoretyczne oraz wy-
nikające z nich praktyczne algorytmy rozwiązywania istotnej klasy wielokryte-
rialnych problemów decyzyjnych, występujących przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych w oparciu o rankingi celów i priorytetów. Metodyka określania 
priorytetów społecznych, gospodarczych, ekologicznych i technologicznych  
w kontekście prognoz i scenariuszy uzyskanych jako rezultaty badań foresigh-
towych wymaga zdefiniowania (najczęściej w kontekście celów średnio-
terminowych) wskaźników ilościowych oraz funkcji estymujących korzyści 
socjalne, gospodarcze i ekologiczne. Następnie konieczne jest uwzględnienie 
aktualnych warunków ekonomicznych wdrażania strategii związanych z roz-
wojem technologicznym i wynikających z nich ograniczeń dla parametrów  
finansowych i ekonomicznych w rozpatrywanym horyzoncie czasowym  
prognozy. Takie podejście prowadzi do sformułowania wielokryterialnego za-
gadnienia decyzyjnego jako problemu optymalizacji wektorowej ze zbiorem 
kryteriów opisujących socjalne, ekonomiczne, ekologiczne, jak również techno-
logiczne preferencje interesariuszy danego przedsięwzięcia [18]. Równolegle 
formułowany jest pomocniczy problem wielokryterialnego uszeregowania  
obiektów [19] ze względu na powiązany z powyższymi preferencjami zbiór 
kryteriów. Zakładamy przy tym, że wyniki optymalizacji rozwiązania problemu 
nadrzędnego są zależne od wyboru portfela obiektów, takich jak projekty tech-

                                                           
* Artykuł został opracowany na podstawie badań wykonanych w ramach projektów pt. „Scenariusze i trendy 

rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025”, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej − Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  
lata 2007-2013, nr projektu WND-POIG.01.01.01-00-021/09 oraz „Odpady nieorganiczne przemysłu  
chemicznego − foresight technologiczny” finansowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 POIG, nr projektu  
WND-POIG.01.01.01-00-009/09. 
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nologiczne czy infrastrukturalne, na podstawie tego uszeregowania,  [7; 10].  
W szczególności, wybór priorytetowych technologii proekologicznych, których 
wdrażanie w przedsiębiorstwach wspierane jest ze środków Programów Opera-
cyjnych, ma bezpośredni wpływ na wartości kryteriów ekologicznych, ekono-
micznych i społecznych charakteryzujących region, w którym realizowane są  
te przedsięwzięcia.  

Nawiązując do struktury problemu i terminologii stosowanej dalej, dla 
analizowanej tu klasy zastosowań decydentami są z reguły centralne urzędy 
branżowe lub władze regionu, lista priorytetów zawarta jest w narodowej lub 
odpowiednio − regionalnej strategii rozwoju, zgodnej z Narodową Strategią 
Spójności, a rankingi priorytetów, technologii kluczowych, projektów techno-
logicznych i infrastrukturalnych tworzone są przez ekspertów i zatwierdzane 
przez decydentów. Natomiast interesariuszem jest ogół społeczeństwa rozważa-
nego terytorium reprezentowany przez instytucje i organizacje nadzorujące 
procesy alokacji wsparcia. Szczególnie ważna jest umiejętność zastosowania 
metod wielokryterialnych w procesach decyzyjnych związanych z prognozowa-
niem efektywnego rozdziału środków finansowych na poszczególne obszary 
polityki naukowo-badawczej lub rozwojowej.  

Przypomnijmy, że problem optymalizacji wielokryterialnej może być 
sformułowany następująco 

(F: U → E) → min(θ) (1)
gdzie U i E to odpowiednio przestrzeń decyzji i przestrzeń kryteriów tj. zbiór,  
w którym wartości przyjmuje funkcja kryterialna F, F = (F1,…,Fn) jest 
wektorową funkcją celu, θ jest domkniętym i wypukłym stożkiem, wprowadza-
jącym częściowy porządek w E [5; 13]. Porządek ten będzie oznaczany jako 
≽θ, z definicji  

x ≽θ y⇔ y – x∈θ 
W najczęstszym przypadku, analizowanym również i w tym opraco-

waniu, E = ℝn, a θ jest dodatnim stożkiem ℝ , lub θ jest izomorficzny z ℝ   
i η(ℝ ) ⊂ θ dla pewnej izometrii η. Ten ostatni warunek gwarantuje istnienie 
takich kombinacji liniowych G1,..., Gn kryteriów (F1,…, Fn), że problem  (1) 
 jest równoważny problemowi (G:U→E)→min, gdzie minimum określone jest 
przez naturalny stożek ℝ , któremu odpowiada naturalny porządek częściowy 
„≤” wyznaczony przez porównanie kolejnych współrzędnych wektorów x i y, tj.  

x ≤ y ⇔ xi ≤ yi  dla  i=1,…, n 
Zbiór punktów niezdominowanych w problemie (1) będzie oznaczany  

jako P(U,F,θ), z definicji x∈P(U,F,θ) wtedy i tylko wtedy, gdy  
∀y∈U [y ≤ x ⇒ x = y] 
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W pewnych sytuacjach problem znalezienia rankingu elementów zbioru 
X0 może zostać sformułowany jaki sekwencja wielokryterialnych problemów 
decyzyjnych typu (1)  

(F:Xk →ℝn) → min(θk) (2)

(φk:P(Xk,Fk,θk) → ℝ) → min (3)

Xk := Xk–1\ argmin{(φk-1ºFk-1)(Xk-1)} (4)
dla k = 1,…, K − 1, gdzie (3) jest problemem optymalizacji wielokryterialnej 
typu  (1),  X0:=X jest zbiorem alternatyw o liczności większej od K, 
F0:=F=(f1,…fn),…,Fk =(f1,k,…fn,k) są wektorami funkcji kryterialnych dla k-tego 
problemu, k=1,…,K, a θk jest stożkiem definiującym porządek częściowy w ℝn. 
Każdy z problemów (2)-(3) opisuje preferencje interesariuszy, jak również 
stopień osiągnięcia celów osób podejmujących decyzje. 

Problem szeregowania spełniający warunek  (4)  będzie nazywany  
bezkontekstowym. W problemach portfelowych tego typu wybór jednego  
z obiektów do portfela jest niezależny od wyboru dowolnego z pozostałych 
obiektów [17]. Dla zapewnienia obiektywności tworzenia rankingu założymy 
dodatkowo, że 

∀k ∈{1,…, K}, Fk:= F, φk:=φ  na  X0  i  θk = θ 
Gdy U jest zbiorem ocenianych technologii, wtedy rozwiązaniem prob-

lemu (1) (a właściwie ciągu takich problemów) może być ranking priorytetów 
technologicznych, które mogą wchodzić w skład różnych strategii. Aby ranking 
priorytetów uczynić możliwym do wdrożenia praktycznego, należy precyzyjnie 
zdefiniować zależność pomiędzy metodyką ranking, a celami praktycznymi. 
Tak zdefiniowane priorytety są zwykle stosowane w celu przydziału zasobów 
dla różnych przedsięwzięć badawczych lub wdrożeniowych. Innym zastosowa-
niem analizy priorytetów jest wykorzystanie przez decydentów rankingu do 
wskazania hierarchii czasowej tak, aby cele scharakteryzowane przez priorytety  
o wyższym rankingu były realizowane wcześniej niż te o niższym priorytecie. 

Wadą dotychczas stosowanych podejść jest statyczny model priorytetów,  
w którym początkowe rangi obiektów, np. technologii kluczowych zostają 
określone dla całego okresu wdrażania, przy czym brakuje zobiektywizowanego 
mechanizmu ich modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji zew-
nętrznej (gospodarczej, ekologicznej, czy socjalnej) lub w przypadku wcześniej-
szego od zakładanego osiągnięcia określonych celów strategicznych. Problemy 
wynikające z uwzględnienia dynamiki przy określaniu priorytetów rozważane 
były także w [1; 20], jednakże bez wzięcia pod uwagę możliwości ewolucji raz 
ustalonych rankingów w wyniku zmieniających się preferencji i okoliczności.  
W praktyce nowe priorytety technologiczne i odpowiadające im strategie 



Andrzej M.J. Skulimowski 196

wdrożeniowe redefiniowane są najczęściej po zmianie decydentów. Wtedy też 
tworzone są nowe prognozy i scenariusze, często bez powiązania z wcześniej-
szymi badaniami. Ponadto istniejące modele przyszłości stosowane w procesach 
wspomagania decyzji technologicznych nie uwzględniają na ogół w wystarcza-
jący sposób powiązań pomiędzy celami dotąd osiągniętymi, a tymi, które mają 
być osiągnięte w przyszłości, wskutek czego rozbieżności pomiędzy prognoza-
mi a rzeczywistością często zaskakują decydentów. 

Innowacyjność metody dynamicznych rankingów priorytetów przedsta-
wionej w dalszej części niniejszego opracowania polega także na tym, że wza-
jemne wpływy prognozy scenariuszowej oraz czynników zewnętrznych wpły-
wających na przyszłe scenariusze są analizowane w jednym wspólnym modelu. 
Wzajemne zależności między zdarzeniami mogą być modelowane jako ste-
rowany system zdarzeń dyskretnych, dzięki czemu sieć przyszłych zdarzeń  
i przyczynowych relacji między nimi można przedstawić jako graf o zmiennej 
strukturze zależnej od czasu. Wierzchołki grafu interpretowane są jako stany 
rozważanych obiektów, parametryzowane przez wartości optymalizowanych 
kryteriów. 

1. Dynamiczne rankingi a foresight  

Metodyka oparta na wynikach badań foresightowych przy określaniu  
obiektywnego algorytmu przydziału zasobów jest szeroko akceptowanym po-
dejściem wspierającym podejmowanie strategicznych decyzji na różnych 
szczeblach [15; 18]. Jednym z możliwych celów prognozowania scenariuszo-
wego jest utworzenie rankingu celów strategicznych i zarekomendowanie ich 
osobom podejmującym decyzje. Horyzont czasowy foresightu jest relatywnie 
długi i zawiera się zazwyczaj w przedziale 15-50 lat [18]. Zakładamy, iż prio-
rytety technologiczne są rezultatem prognoz ekonomiczno-finansowych, spo-
łecznych i technologicznych i że przedstawione są one w formie rekomendacji  
i rankingów. Należy zaznaczyć, iż odmiennie jak to jest w przypadku indywidu-
alnych rankingów projektów priorytet technologiczny, nie jest jednoznacznie 
zdefiniowanym terminem, zatem pojęcie to musi zostać powiązane z planem 
konkretnych działań wdrożeniowych, ekonomicznych lub ekologicznych. 

Powyższe ustalenia prowadzą do sformułowania hierarchicznego wielo-
kryterialnego problemu decyzyjnego, który uwzględnia wyniki prognoz i badań 
foresightowych za pomocą optymalizacji kryteriów opisujących społeczne, eko-
nomiczne, ekologiczne i technologiczne preferencje zarówno interesariuszy, jak  
i decydentów. Pod uwagę brany jest również stopień osiągnięcia celów stra-
tegicznych zatwierdzonych przez władze legislacyjne i będących elementem 
polityki naukowo badawczej, rozwojowej lub regionalnej.  
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Hierarchiczna procedura przydziału funduszy na wdrożenie priorytetów 
technologicznych może zostać scharakteryzowana przez następujące reguły: 

1. Na najwyższym poziomie decyzyjnym dynamiczne rankingi są stoso-
wane do szeregowania obszarów polityki. 

2. Na niższych poziomach szeregowane są kolejno cele pośrednie i szcze-
gółowe, a następnie technologie i projekty technologiczne, na które przy-
dzielane są środki. 

3. Uporządkowanie na poziomie niższym musi uwzględniać rankingi  
z wyższego poziomu, dodatkowe charakterystyki projektów (każdy projekt 
może być powiązany z kilkoma obszarami polityki) i wielkość funduszy prze-
znaczonych do przydziału na projekty (zbyt duże projekty mogą nie otrzymać 
finansowania pomimo wyższej pozycji w rankingu od projektów niżej ocenia-
nych, lecz mieszczących się w limicie środków do podziału). 

4. Każdy przydział środków traktowany jest jako funkcja czasu (np. 
kwartalny plan finansowania w okresie realizacji projektu) i zewnętrznych 
zmiennych logicznych, które reprezentują zmiany w rankingach wyższego  
poziomu i stanów zewnętrznego otoczenia politycznego, ekonomicznego, eko-
logicznego, społecznego i technologicznego (PEEST). Dodatkowo alokacja 
środków może być uzależniona od stopnia osiągnięcia celów strategicznych 
określonych na wyższych szczeblach podejmowania decyzji. 

Charakterystyczną cechą przedstawionego podejścia, które należy do me-
todyki foresightu, jest adaptacyjne stosowanie scenariuszy do ustalenia przysz-
łych rankingów. Mianowicie, opierając się na estymacji prawdopodobieństw 
zdarzeń wpływających na spełnienie się scenariuszy w chwili t0, możemy 
wyliczyć prawdopodobieństwo poszczególnych scenariuszy, a poprzez za-
leżność rang od wskaźników je opisujących, traktowanych jako kryteria, 
możliwa jest budowa wariantowych prognoz także i przyszłych rankingów. 
Pozwala to uwzględnić w planowaniu przydziału funduszy więcej wiedzy  
ex-ante niż w zazwyczaj stosowanych, statycznych podejściach, ograniczają-
cych się do analizy potrzeb w chwili początkowej. 

Poza usprawnieniem finansowania projektów rozdzielanego w drodze 
konkursów, dynamiczne rankingi mogą być pomocne przy określaniu optymal-
nej struktury organizacyjnej i charakterystyk zasobów ludzkich instytucji wdra-
żających takie projekty. Prognoza kształtowania się przyszłych priorytetów 
może być też wykorzystana do planowania potrzeb budżetowych w przyszłości  
i działań, które należy podjąć w odpowiedzi na przewidywane zdarzenia zew-
nętrzne niezależne od decydenta. Rankingi obiektów wyższego poziomu mogą 
służyć do konstrukcji rankingów na niższych (operacyjnych) poziomach de-
cyzyjnych, np. cele unijnej polityki ekologicznej czy preferowane kierunki  
ekspansji inwestycyjnej wpływają na rankingi technologii w przemyśle che-
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micznym, które z kolei są uwzględniane w regionalnych programach operacyj-
nych przy rozdziale środków na projekty technologiczne przedsiębiorstw, ob-
szary akcji prewencyjnych, strategie inwestycji komunalnych itp. 

Przykład zastosowania opisanego tu podejścia do konstrukcji dyna-
micznych rankingów polityki regionalnej jest przedstawiony niżej. 

2. Opis metody dynamicznych rankingów (DPR) 

Zależności pomiędzy zdarzeniami zachodzącymi w rozpatrywanym sys-
temie, sterowaniami wewnętrznymi, wpływem decyzji zewnętrznych i zdarzeń 
losowych mogą być modelowane jako sterowany automat o znanej funkcji 
przejścia, nazywany systemem zdarzeń dyskretnych [11]. Pozwalają tym 
samym na utworzenie modelu sieci przyszłych zdarzeń i relacji między nimi 
jako grafu o strukturze zależnej od czasu, gdzie wierzchołki interpretowane są 
jako stany obiektów, a krawędzie jako sterowania (czyli akcje podejmowane 
przez decydentów), z parametrami odpowiadającymi wartościom optymalizo-
wanych kryteriów. 

Przypomnijmy [11], że system zdarzeń dyskretnych może być przedsta-
wiony jako układ 

P = (Q,V,δ,Q0,Qm) (5)

gdzie: Q – skończony zbiór stanów systemu, V – zbiór dopuszczalnych operacji 
na stanach systemu (sterowań), δ: V×Q →Q – funkcja przejścia definiująca 
wyniki operacji na stanach, Q0 – zbiór stanów początkowych analizowanych 
procesów, Qm – zbiór (potencjalnych) stanów końcowych. Para stanów 
e:=(q1,q2), takich, że q2=δ(v,q1) będzie nazywana zdarzeniem, co oznacza, że 
do stanu q2 przechodzimy ze stanu q1 na skutek wystąpienia zdarzenia (operacji) 
v ze zbioru V. Zbiór wszystkich dopuszczalnych zdarzeń w systemie (5)  
oznaczymy przez E. Zakładamy, że operacje ze zbioru V są albo konsekwen-
cjami decyzji podejmowanych przez decydenta odpowiadającego za funkcjo-
nowanie systemu (5), działaniami zewnętrznych decydentów nad Q, albo że 
mogą pojawiać się spontanicznie, jako skutki losowych procesów. W pierw-
szym przypadku, operacje v∈V będą nazywane sterowaniami. Zakładamy  
ponadto, że istnieje zbiór X(Q), zawierający ilościowe bądź porządkowe charak-
terystyki zbioru stanów Q, który może być deterministyczny, stochastyczny, 
rozmyty itp. Podobnie, do zdarzeń może być przypisany zbiór kryteriów 
G = (G1,...,Gk): E → ℝk

 Jedna ze współrzędnych G może (ale nie musi) być 
interpretowana jako czas.  
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Systemy typu (5) mogą być bezpośrednio powiązane z obiektami 
będącymi przedmiotem badań foresightowych. W tym celu zdefiniujemy scena-
riusze zdarzeń w systemie (5). 

Definicja 1 

Scenariuszem elementarnym s nazywamy sekwencję zdarzeń (e1,...,ep), 
takich że jeśli ei = (qi, qi+1),  to  ei+1 = (qi+1, qi+2). 

Scenariusz elementarny jest zatem trajektorią systemu (5), określoną 
przez pewien ciąg decyzji i zdarzeń losowych v1,…, vp. Należy przy tym 
pamiętać, że dowolna sekwencja stanów nie musi być trajektorią systemu (5), 
gdyż poszczególne pary kolejnych stanów nie muszą tworzyć zdarzeń. 

Zauważmy, że przez scenariusz ekspert foresightu rozumie zazwyczaj 
pewne uśrednione charakterystyki przyszłych procesów, zależne od określonych 
przyczyn. W badaniu foresightowym scenariuszy takich definiuje się z reguły 
od dwóch do pięciu, jest ich zatem znacznie mniej niż scenariuszy elemen-
tarnych w typowym systemie zdarzeń dyskretnych. Dla zachowania zgodności  
z powyższą, przyjętą powszechnie interpretacją scenariusza foresightowego, 
można przeprowadzić klasteryzację scenariuszy elementarnych, która w przed-
stawionym tu podejściu polega na zdefiniowaniu odległości pomiędzy scena-
riuszami elementarnymi, a następnie na tworzeniu klastrów, przy czym grupo-
wanie odbywa się według dodatkowych zasad spójności grupy scenariuszy 
elementarnych. Tak utworzone scenariusze są zazwyczaj identyfikowane przez 
średnie wartości charakterystyk ilościowych ze zbioru X(Q) w określonym  
zbiorze momentów w przyszłości. 

Systemy zdarzeń dyskretnych mogą opisywać ewolucję systemu zdarzeń  
w otoczeniu PEEST instytucji, która tworzy lub wdraża strategię technolo-
giczną. Model takiego systemu, a zwłaszcza związki przyczynowo-skutkowe  
i sprzężenia zwrotne, stanowi narzędzie do konstruowania scenariuszy elemen-
tarnych, które pojawiają się jako wyróżnione trajektorie systemu (5). W kon-
sekwencji, używając aparatu metodologicznego systemów zdarzeń dyskretnych, 
do generowania niezdominowanych scenariuszy, strategii lub polityki można 
zastosować uogólnienie wielokryterialnego algorytmu wielokryterialnej naj-
krótszej ścieżki dla grafów o zmiennej strukturze, zależnej od sposobu dojścia 
do określonego wierzchołka (stanu). Idee rozwiązania tej klasy problemów  
pochodzą bezpośrednio z zasady programowania dynamicznego Bellmana  
[4; 6; 8]. Możemy użyć tej metody do uporządkowania stanów obiektu dla 
każdej chwili końcowej procesu modelowania, biorąc pod uwagę ilościowe 
charakterystyki wyznaczone przez algorytm najkrótszej ścieżki wielokryterial-
nej. Przypisując dodatkowe prawdopodobieństwa do każdego rozważanego 
zdarzenia  zewnętrznego,  możemy  wyprowadzić  oczekiwany  ranking  priory- 
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tetów dla każdej chwili z okresu modelowania. Wyniki mogą być przedsta-
wione w postaci wykresu priorytetów jako funkcji czasu (przykład podany jest 
na rys. 2), przy założeniu wystąpienia w przyszłości określonych zdarzeń. 

Główne etapy procedury wspomagania decyzji zwracającej wyniki 
zarówno ilościowe (oczekiwane przyszłe wartości wskaźników w obrębie każ-
dego scenariusza), jak też i jakościowe (ranking priorytetów), są przedstawione 
niżej. 

1. Nadrzędne cele polityczne, wskaźniki i dane makroekonomiczne są 
określone podczas fazy gromadzenia wiedzy. 

2. Początkowe rankingi są konstruowane za pomocą metody analizy  
wielokryterialnej wybranej przez ekspertów wspomagających proces decyzyjny  
i przedyskutowane z osobami podejmującymi decyzje. W szczególności, do 
tworzenia rankingów rekomendowana jest metoda wielu punktów odniesienia, 
MREF, oraz metoda zbiorów odniesienia – REFSET 0, chociaż stosowane 
mogą być także inne metody rankingowe, w tym oparte o wyznaczenie 
współczynników liniowej agregacji kryteriów (tzw. scoring)  [3; 9]. 

3. Po zdefiniowaniu obszarów polityki technologicznej Aj, j=1,…, K, do 
każdego z nich przyporządkowany może być początkowy Wskaźnik Relatywnej 
Ważności ωj(t0)∈(0,1], na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez władze. 
Wskaźnik ten umożliwia wstępne uporządkowanie obszarów interwencji 
opierając się na preferencjach politycznych (wyniki głosowań organów wy-
bieralnych, badania opinii społecznej, preferencje władz nadrzędnych itp.). 

4. Do opisu dynamiki rankingów i wyznaczenia rankingu docelowego 
konieczne jest uwzględnienie ewolucji wskaźników [12] i innych charakte-
rystyk ilościowych rozważanych w badaniach foresightowych oraz analizy 
możliwości i tempa osiągnięcia celów strategicznych. 

5. Ilościowe prognozy rozwoju zasobów ludzkich, wzrostu ekonomicz-
nego, preferencji społecznych i przyszły budżet mogą być opracowywane przy 
zastosowaniu adaptacyjnej analizy trendu, na podstawie dostępnych danych 
statystycznych. 

6. Należy scharakteryzować zbiór zdarzeń zewnętrznych, mogących 
wpłynąć na implementację projektów i ich dynamikę. 

7. Należy scharakteryzować przyszłe scenariusze oraz ich związki  
ze wskaźnikami ilościowymi zdarzeń (zbiór X(Q)). 

Konstrukcja rankingu, który jest częścią powyższej procedury może być 
zatem przedstawiona ogólnie jako: 
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ALGORYTM 1 

Krok 1. Zdefiniuj obiekty, które mają być uporządkowane (ten krok może być 
częścią poprzednich etapów analizy i prognozowania). 
Krok 2. Przypisz obiektom kryteria i określ ich wartości. Uwzględnij wstępne 
Wskaźniki Relatywnej Ważności obiektów, ωj(t0), jako jedno z kryteriów 
ilościowych. 
Krok 3n. Zbierz i zaprezentuj wiedzę o przyszłości (trendy, scenariusze sza-
cunki ekspertów, prognozy i ich wzajemne zależności) oraz jej wpływ na 
wartość kryteriów i innych elementów struktury preferencji decydentów.  
Krok 4n. Zbuduj ranking w chwili t0 do zastosowania na przedziale [t0,T) 
używając wybranej metody rankingowej. 
Krok 5n. Przełóż rezultaty rankingu na rekomendacje ekspertów, jakie zostaną 
przedstawione osobom podejmującym decyzje. 
Krok 6. Powtórz kroki 3n-5n po każdej zmianie decydentów, prognoz, para-
metrów lub okoliczności zewnętrznych. 

3. Zastosowania metody DPR 

Stosując przedstawioną wyżej procedurę i metody tworzenia rankingów 
opartej o zbiory odniesienia (REFSET [13]), możemy utworzyć dynamiczny 
ranking ważności priorytetów jako funkcji czasu. 

Ogólna procedura opisana w algorytmie 1 może zostać uszczegółowiona 
poprzez dokładniejszy opis elementów dynamicznych naszkicowanych w popr-
zedniej sekcji. W rezultacie otrzymamy: 

ALGORYTM 2 (DYNAMICZNE RANKINGI PRIORYTETÓW, DPR) 

Krok 1. Zdefiniuj obiekty, które powinny być uszeregowane oraz opisz 
dynamikę ich ewolucji w okresie prognozowania rang. 
Krok 2. Przypisz obiektom kryteria i określ ich wartości jako funkcje czasu. 
Dla początkowej chwili n:= t0 uwzględnij wstępne Wskaźniki Relatywnej 
Ważności obiektów, ωj, j = 1,…, K, jako jedno z kryteriów ilościowych (jeśli 
nie są określone, wówczas można przyjąć ωj = 1 dla wszystkich j). 
Krok 3. Zbierz i zaprezentuj wiedzę o przyszłości (trendy, zdarzenia, scena-
riusze, szacunki ekspertów, prognozy oraz ich wzajemne relacje oraz wpływ 
komponentów tej wiedzy na wartości kryteriów rankingowych, osiąganie celów 
strategicznych i innych elementów struktury preferencji decydentów (np. tzw. 
progi weta w metodzie ELECTRE Iv [1; 19]). 
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Krok 4n. Dla n = t0,…, N opisz ilościowo zależność rankingów priorytetów  
w chwili (n+1) od rankingu w chwili n, uwzględniając zmiany wartości kry-
teriów, zmiany struktury preferencji będące rezultatem Kroku 3 oraz – do-
datkowo − inercję rankingu, opisaną jako dodatkowe kryterium kosztowe.  
Jest ono proporcjonalne od odległości H rankingów w chwilach n i (n+1)  
zdefiniowanej wzorem 

H(r(n),r(n+1)):=Σ1≤k≤K sk|r(n,k) − r(n+1,k)|/P(K) (6)

gdzie r(n,k) oznacza rangę k-tego obiektu w rankingu r(n) w chwili n,  
a P(K)=K(K − 1)/2 jest maksymalną odległością dwóch rankingów K obiektów. 
Współczynniki proporcjonalności sk > 0 zależą od rzeczywistych kosztów zmia-
ny rankingu poszczególnych obiektów (np. koszty publikacji ogłoszeń itp.). 
Mogą też zależeć od wartości r(n,k) − r(n+1,k), różniąc się np. dla dodatnich  
i ujemnych wartości tej różnicy. 
Krok 5n. Zbuduj ranking r(n) dla chwili n za pomocą wybranej wielo-
kryterialnej metody rankingowej (rekomendowaną metodą jest metoda zbiorów 
odniesienia REFSET). Następnie opierając się na r(n) i rezultatach Kroku 4n dla 
n+1 utwórz ranking r(n+1). Kontynuuj, aż osiągnięty zostanie horyzont plano-
wania N.  
Krok 6. Utwórz ranking dynamiczny r(t0,…,N). Wizualizuj zależność rang  
w  r(t0,…,N) od czasu dla wybranych obiektów. 

Ranking – pomimo znaczenia poznawczego – nie jest zazwyczaj  
ostatecznym celem analizy. Dlatego też rezultaty rankingu r(t0,…,N) powinny 
zostać przełożone na rekomendacje ekspertów, jakie zostaną przedstawione 
osobom podejmującym decyzje o przydziale środków finansowych na przedsię-
wzięcia powiązane z szeregowanymi technologiami lub projektami, biorąc pod 
uwagę także rezultaty innych metod analitycznych stosowanych w planowaniu 
oraz cele polityki osiągnięte wcześniej. Rekomendacje takie mogą mieć formę 
np. struktury preferencji określonej dla obiektów umiejscowionych w hierarchii 
polityki rozwojowej niżej od obszarów polityki lub nadrzędnych celów stra-
tegicznych (por. [13]), np. dla regionalnych projektów infrastrukturalnych. 
Przykład takiej procedury, gdzie algorytm 2 zastosowany został do alokacji 
środków na projekty, podany zostanie w następnej sekcji. 
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Otrzymany ranking r(t0,…,N) powinien być aktualizowany zgodnie ze 
zdefiniowanymi wcześniej zasadami polityki regionalnej za każdym razem, gdy 
osiągnięty zostanie jeden z celów strategicznych lub w przypadku istotnej 
zmiany warunków zewnętrznych.  

Przed implementacją części obliczeniowej algorytmu 2, w celu uzyskania 
adekwatnych procedur wspomagania decyzji należy zbudować model struktury 
informacyjnej opisanej w Kroku 4 algorytmu 2. W szczególności, należy odpo-
wiednio zinterpretować zależności ilościowe oraz uwzględnić wpływ zmian 
technologicznych i wyników badawczych na atrybuty charakteryzujące po-
pulację lub badany zbiór obiektów [12] w modelu optymalizacji wielo-
kryterialnej.  

Ważnym elementem procedury wspomagania decyzji jest odpowiednia 
wizualizacja otrzymanych rezultatów w postaci wykresu rang priorytetyzo-
wanych obiektów w funkcji czasu. Wykres taki może zostać rozszerzony  
o wskaźniki pokazujące, również jako funkcje czasu dla tego samego okresu, 
stopień społecznego i ekonomicznego wpływu na osiągnięcie szeregowanych 
celów polityki technologicznej.  

Dla zilustrowania idei dynamicznych rankingów przedstawionych w ni-
niejszym rozdziale mniej istotny jest wybór metody rankingowej stosowanej  
w każdym kroku algorytmu 2. W związku z tym, dla uproszczenia, w po-
niższym przykładzie założymy, że statyczne rankingi tworzone w każdym kro-
ku procedury dynamicznej oparte są na najprostszej metodzie scoringowej 
(przegląd takich metod podany jest w [13], chociaż ogólne zasady postępowania 
podane w algorytmie 2 pozwalają stosować także metody niekompensacyjne 
typu Electre czy Promethee [2]. Najprościej zastosować kryterium scoringowe  
o interpretacji „dobrobyt ogółu mieszkańców regionu” i założyć istnienie pew-
nych wag umożliwiających utworzenie sumy ważonej ze wskaźników charakte-
rystycznych dla każdego z „obszarów” polityki. W przykładzie 1 zastosujemy 
ponadto dalsze uproszczenia:  
– koszt „inercji” rankingu nie powinien być zbyt wysoki, z każdym prio-

rytetyzowanym obszarem polityki regionalnej powiązany jest jeden cel re-
prezentowany przez jeden wskaźnik ilościowy, 

– w każdej chwili dostępny jest tylko jeden scenariusz, 
– wykorzystywane przy aktualizacji rankingów prognozy dotyczą jedynie 

czasów i stopnia osiągnięcia celów związanych z każdym z priorytetyzo-
wanych obszarów polityki regionalnej. 
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Przykład 1 

Metody obliczeniowe i wizualizacja rezultatów priorytetyzacji pro-
rozwojowych polityk technologicznej w jednym z regionów. 

A. Priorytetyzowane obszary polityki, cele i wskaźniki 
 

Tabela 1 
 

Przykład celów politycznych mających wpływ na ocenę technologii 

Lp. Obszar polityki  
regionalnej Cel polityki/rodzaj celu Syntetyczny wskaźnik 

ilościowy 
1 Warunki dla roz- 

woju społeczeństwa  
opartego na wiedzy 

Osiągnięcie wskaźników charak-
teryzujących najbardziej rozwi- 
nięte regiony w UE (wielo- 
wskaźnikowy) 

Suma ważona ilości patentów,  
sprzedaży produktów zaawanso- 
wanych technologii, ilości dokto- 
ratów itp. 

2 Gospodarka regio- 
nalnej szansy 

Trajektoria wartości inwestycji, 
w tym w sektorze high-tech  

Skumulowana wartość inwestycji  
na mieszkańca pomniejszona  
o ich amortyzację 

3 Turystyka i kultura Trwały wzrost wpływów z tury-
styki, osiągnięcie określonego  
opisowo poziomu usług  

Skumulowana suma wpływów  
z turystyki w regionie w okresie  
planowania 

4 Infrastruktura dla  
rozwoju gospodar- 
czego 

Realizacja szczegółowego planu 
budowy infrastruktury komuni- 
kacyjnej i telekomunikacyjnej 

Procentowy (rzeczowy) stopień  
realizacji planu budowy infra- 
struktury (tele)komunikacyjnej  

5 Rozwój Obszaru  
Metropolitalnego 

Zwiększenie atrakcyjności  
centrum metropolitalnego 

Wskaźnik jakości życia (QoLI  
według the Economist) 

6 Spójność wewnątrz-
regionalna 

Zmniejszenie różnicy poziomu  
życia i PNB na mieszkańca  
pomiędzy gminami regionu  
do co najwyżej 50% 

Stosunek PNB na mieszkańca  
w wieku produkcyjnym po- 
między gminami regionu 

7 Infrastruktura  
ochrony środowiska 

Osiągnięcie docelowych wartości 
wskaźników charakteryzujących 
czystość wód, powietrza, udział 
recyklingu i odpadów sorto- 
wanych itp.  

Regionalny indeks oddziaływa- 
nia na środowisko (suma ważona 
indeksów cząstkowych dla ro- 
dzajów oddziaływań i jednostek  
administracyjnych) 

 
B. Założenia  
1. Dostępne prognozy: dla każdego celu związanego z obszarem polityki 

zakładamy znajomość trajektorii jego osiągnięcia, tj. wartości powiązanego 
syntetycznego wskaźnika jako funkcji czasu (rys. 1). 
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Rys. 1. Założone wartości wskaźników osiągnięcia celów regionalnych zastosowane w metodzie 
DPR dla analizy priorytetów Małopolski w okresie 2007-2020 (w % wyznaczonego celu) 
 
2. Chwilowe wartości współczynników „ważności obszaru polityki” 

ωj(t), 0 < ωj(t) ≤ 1, j =1,…, 7, 2007 ≤ t ≤ 2020, zależą liniowo od procentowego 
stopnia zostało osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika w danej chwili (im 
więcej, tym są mniejsze) oraz od wartości początkowych dla t = 2007. 

3. Wartości wszystkich wskaźników ilościowych są znormalizowane  
i należą do przedziału [0; 1].  
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Rys. 2. Przykład zastosowania m
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4. Zastosowanie rezultatów priorytetyzacji technologii  

do alokacji środków  

Wyniki algorytmu 2 oraz opisane wyżej podejście dynamicznego rankin-
gowania mogą być zastosowane w następującej procedurze alokacji zasobów na 
projekty technologiczne, która wykorzystuje systemy zdarzeń dyskretnych do 
modelowania niezależnych od decydenta zjawisk i procesów wpływających na 
alokację: 

ALGORYTM 3 
Struktura danych 

1. Charakterystyka stanu obecnego regionu, gdzie wdrażana jest strategia 
– w postaci wektora X(Q), którego współrzędne są wartościami odpowiednich 
wskaźników.  

2. Ograniczenia na wysokość alokacji środków, łącznie, w odniesieniu  
do branż i podregionów oraz w każdym okresie planowania. 

3. Zbiór S(0) scenariuszy początkowych przyszłych stanów systemu 
rozpoczynających się w ustalonym podzbiorze Q0 stanów początkowych syste-
mu Q w chwili t0, będącej zakładanym początkiem wdrażania strategii (gdy 
chwila t0 jest bliska chwili tworzenia strategii, wówczas najczęściej Q0:={q}). 
Scenariusze i prognozy są rezultatem przeprowadzonych wcześniej badań  
foresightowych [15; 18].  

4. Algorytm η tworzenia rankingu projektów r w zależności od rankingu 
priorytetowych celów strategicznych R:=(C1,…,CI). Zakładamy przy tym,  
że realizacja każdego projektu p jest działaniem zmieniającym stan systemu Q  
w ten sposób, że możliwe jest ilościowe określenie ϕi:=ϕ(Ci) (np. jako 
wskaźnik procentowy) stopnia osiągnięcia każdego z celów priorytetowych Ci 
po zakończeniu projektu. Zakładamy ponadto, że dla każdego celu strategic-
nego Ci z rankingu R określona jest funkcja αi(t) interpretowana jako (dodatni) 
współczynnik istotności celu Ci i spełniająca warunek  

Ci <t Cj ⇒ αi (t) < αj(t) 

gdzie „<t” jest porządkiem w rankingu celów strategicznych zależnym od cza-
su. Reguła decyzyjna algorytmu η może być wówczas zdefiniowana przez  
warunek 

pk ≤t pl ⇔df Σ1<i<I αi(t)[ϕi(pk) − ϕi(pl)] < 0 

z wynikowym porządkiem „≤t” stosowanym w rankingu projektów r.  
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5. Reguła alokacji funduszy na projekty γ w zależności od rankingu pro-
jektów r. Obowiązuje ogólna zasada, że środki otrzymują projekty najwyżej 
ocenione, jednak γ musi uwzględniać zarówno ograniczenia budżetowe  
w każdym z okresów, jak i ograniczenie na łączną wysokość alokowanych 
środków. Ponadto zakładamy, że rezygnacja z projektu, będąca wynikiem 
zmiany rankingu, związana jest z pewną stratą zależną od stanu realizacji pro-
jektu (brak opcji rezygnacji) oraz że strata ta może być agregowana z jednym  
z kryteriów oceny projektów. 

6. Kryterium ewaluacyjne G, określające jakość alokacji środków w ca-
łym okresie planowania. 
Krok 1. Za pomocą wybranej metody analizy wielokryterialnej znajdź rankingi 
(w funkcji scenariusza)  

r(t0;S(0)) := {(p1,s0(t),…, pk(0),s0(t)): s0 ∈ S(0)} 

dla projektów, które mają być sfinansowane w chwili t = t0. 
Krok 2. Zastosuj regułę alokacji funduszy γ:= γ(p,s) dla projektów 
(p1,s(t),…,pk(0),s(t)) i scenariusza s, gdzie γ(p,s) jest macierzą o wymiarze k(0)xT. 
Krok 3n. Wyznacz wartość kryterium jakości alokacji środków G(0):= G(0,γ). 
Zastosuj regułę sterowania δ do zdarzeń tworzących scenariusze ze zbioru S(n)  
i do ewentualnych zdarzeń zewnętrznych. 
Krok 4n. Aktualizuj rankingi (w funkcji scenariusza) 
r(t0,S(0)) = (p1,s(t)),…, pk(0),s(t)) projektów, które mają być sfinansowane dla t = t0 

określone w Kroku 1. Znajdź wartość kryterium jakości alokacji środków G(n). 
Jeśli G(n) ≤ G(n − 1), zbadaj zależność między wartością 
G(n) − c(n,S(n)) + g(n,S(n)) a G(n − 1), wyznacz wartość optymalną. Zastosuj 
sekwencję operacji (v(1,1),..., v(1,k)), v(i,j )∈ V zgodnie z (5), odpowiadającą 
wybranemu scenariuszowi aktualizacji, wyznacz nową wartość G’(n). 
Krok 5n. Zastosuj regułę alokacji środków γ do (p1,n(t),…, pk(n),n(t))(s) dla scena-
riusza aktualizacji s.  
Krok 6n. Powtórz kroki 3n-5n dla n zmieniającego się w okresie alokacji 
środków. 
Krok 7. Wyznacz wartości końcowe kryteriów alokacji zasobów. 

Scenariusze zastosowane w powyższym schemacie przydziału środków 
mogą być generowane w sposób typowy dla klasycznych metod foresightu  
 [15; 18]. Mogą też być rezultatem zastosowania metod generowania najpierw 
scenariuszy elementarnych w systemach zdarzeń dyskretnych i następnie ich 
klasteryzacji. Niezależnie od metody, wymagane jest by opis scenariusza był 
spójny z opisem systemu (5), X(Q) oraz z parametrami celów strategicznych Ci.  
Możliwe jest wówczas zastosowanie metod prognozowania wskaźników sys-
temu „wewnątrz” każdego scenariusza, tj. tworzenie prognoz warunkowych, 
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przy założeniu zajścia zdarzeń charakteryzujących dany scenariusz. Ze względu 
na zazwyczaj stosunkowo niewielką liczbę danych w powstałych w ten sposób 
szeregach czasowych, celowe jest ich wstępne wygładzenie (czyli ograniczenie 
wariancji) poprzez transformacje uśredniające lub agregację obwiedni ekstre-
malnych.  

Podsumowanie 

Opisany sposób postępowania powinien zapewnić lepsze dopasowanie 
procedur rozdziału funduszy przeznaczonych na inwestycje do zmieniających 
się potrzeb i okoliczności zewnętrznych. Konkretna implementacja algorytmów, 
w szczególności wybór metody rankingowej stosowanej w celu konstrukcji 
indywidualnych rankingów w każdej chwili okresu prognozowania, musi być 
dostosowany do potrzeb decydentów i specyfiki interesariuszy rankingu. Warto 
zauważyć, że pomimo istnienia ogólnych zasad tworzenia wieloletnich strategii 
inwestycyjnych, w konkretnych zastosowaniach indywidualnemu doborowi 
podlegają metody tworzenia i charakterystyki scenariuszy, metody rankingowe, 
reguły uzależniające rankingi projektów technologicznych od uszeregowania 
priorytetów wynikających z polityki (regionalnej, krajowej lub unijnej), a także 
operacyjne reguły alokacji środków na projekty. W związku z tym, w celu efek-
tywnego zastosowania przedstawionych tu podstaw dynamicznej adaptacji stra-
tegii inwestycyjnych i opartych na nich procedur do zmiennych warunków 
otoczenia wskazane jest, by przed rozpoczęciem opracowywania dokumentów 
strategicznych decydenci nawiązali współpracę z instytucjami naukowymi zaj-
mującymi się metodami analizy wielokryterialnej.  

Oprócz problemów związanych z rozdziałem środków publicznych, 
przedstawiona tu metodyka może być stosowana do wyboru inwestycji finan-
sowych [14], w szczególności do uszeregowania akcji spółek wybieranych do 
portfela biorąc pod uwagę scenariusze rozwoju sytuacji na rynku kapita-
łowym [17]. Podobne metody stosowane są także do oceny innowacji technolo-
gicznych zgłaszanych na konkursy organizowane przez Centra Transferu Tech-
nologii [16]. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla każdej klasy zastosowań 
powinna być zaprojektowana indywidualnie dostosowana architektura systemu 
wspomagania decyzji wielokryterialnych z odpowiednio zintegrowaną bazą 
wiedzy. Taki system wspomagania decyzji może być zastosowany również do 
analizy rezultatów foresightu branżowego czy regionalnego i – w razie potrzeby 
− do aktualizacji celów polityki sektorowej czy regionalnej, a także celów kor-
poracyjnej strategii inwestycyjnej. 
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METHODS OF FORECASTING DYNAMIC RANKINGS  

OF TECHNOLOGICAL PRIORITIES 
 

Summary 
 
This paper is devoted to the elaboration of methodological foundations of forecasting 

models that may be applied to establish anticipated future rankings of key technologies or stra-
tegic goals. We will also present the resulting practical approaches for rankings arising in some 
relevant classes of multicriteria decision problems. Usually, such rankings are built in within 
strategic planning activities and rely on results of prior as well as simultaneous foresight exer-
cises. The rankings of technological priorities can then be applied to allocate the organization’s 
budget to different investment areas covered by the competences of the authorities concerned. 
Another common approach to apply the rankings is to define the temporal relevance of priorities, 
i.e. those ranked higher are considered first. We will show how the dynamic rankings can be 
constructed from forecasts or foresight results concerning the external circumstances, economical, 
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social, and technological, using a dynamic programming model. The forecasting model presented 
in Secs. 3-5 contains the rules which govern the actions of the decision makers when a technolo-
gical priority changes in a response to an external event or as a result of achieving certain goals. 
The novelty of the dynamic priority ranking approach (DPR) here presented consists a.o. in the 
fact that the mutual impacts of events forming and influencing future scenarios are taken into 
account in one model jointly. The forecasting results are visualised as a time-dependent relative 
priority importance chart showing the priorities on an ordinal scale. In Sec.5 we will provide  
an illustrative example of the real-life applications of the adaptive ranking methodology to rank 
key intervention areas in a foresight exercises, where the ranking forecasts have been derived 
using the reference-set-based outranking method. Using an assignment algorithm provided  
in Sec. 5, the results can be applied to assign funding to innovative technological projects. 
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DRZEWA KLASYFIKACYJNE W BADANIU  

PREFERENCJI KOMUNIKACYJNYCH 
 
 

Wprowadzenie 

Zachowania komunikacyjne to decyzje w zakresie sposobu podróży (po-
konywania przestrzeni) oraz sam proces realizacji przemieszczenia. Decyzje  
o sposobie podróżowania podejmowane są na podstawie poglądów, opinii, 
przekonań, kształtujących wyobrażenie o tym, w jaki sposób można najlepiej 
dla siebie pokonywać przestrzeń. Ta uwaga jest niezwykle istotna w aspekcie 
prób zmiany zachowań komunikacyjnych w miastach, które wymagają, by dla 
dobra ogółu (a zatem i w pewnym zakresie również osoby podejmującej decy-
zje o podróży) zrezygnować z części wygód i zdecydować się na mniej atrak-
cyjny sposób pokonywania przestrzeni. 

Poglądy, opinie i przekonania stanowią pewien „światopogląd” służący 
podejmowaniu decyzji komunikacyjnych. Przebieg i wynik procesów decyzyj-
nych, będących składową zachowań komunikacyjnych, nie różni się od wszel-
kich innych procesów podejmowania decyzji przez nabywców – stąd działania  
i czynności, jakie podejmuje konsument zależą od jego postawy, która ukierun-
kowuje działania jednostki i jest źródłem określonego sposobu zachowania. 
Nierzadko istotną rolę odgrywają dane zawarte w pamięci jednostki, inne ściśle 
związane ze spostrzeganiem procesy poznawcze, takie jak uwaga, pamięć,  
uczenie się, procesy emocjonalno-motywacyjne, struktura i funkcjonowanie 
osobowości jednostki. Ważną cechą psychiczności człowieka jest tzw. obszar 
jego prywatności. Oznacza to, że każdy z nas posiada potrzebę izolacji od  
otoczenia. Cecha ta, z punktu widzenia zachowań komunikacyjnych w mieście, 
przekształca się w tzw. egoizm kooperacyjny, zakładający konieczność współ-
pracy z otoczeniem, jednak wyznacza jej granice. Zadaniem kształtowania za-
chowań komunikacyjnych w mieście jest zwiększanie zakresu egoizmu ko-
operacyjnego. 
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Dlaczego należy kształtować zachowania komunikacyjne w mieście? 
Głównym powodem jest chęć, a raczej konieczność zmniejszania zatłoczenia 
komunikacyjnego współczesnych miast. Skutek nagromadzenia dużej ilości 
przemieszczających się w stosunkowo krótkim czasie na niewielkiej przestrzeni 
miasta, przeznaczonej do pokonywania przestrzeni (infrastruktura liniowa  
i punktowa transportu), jak też pretendowaniu do jej zajęcia przez pojazdy wo-
żące ładunki, powoduje zatłoczenie komunikacyjne, zwane kongestią.  
To zjawisko, zwane popularnie „korkami”, wywołuje wiele negatywnych zda-
rzeń (skutków), zarówno w wymiarze miasta, jak też poszczególnych grup jego 
użytkowników. W zasadzie nie ma takiego podmiotu lub osoby, dla której za-
tłoczenie komunikacyjne w dłuższej perspektywie jest korzystne. Dla miasta, 
czy też regionu, długotrwale utrzymujące się zatłoczenie komunikacyjne jest 
bardzo istotną przeszkodą w rozwoju i skutecznym konkurowaniu z innymi 
miastami czy regionami. Taka sytuacja, jak wynika z badań, prowadzi do  
upadku miast czy regionów. 

Podejmowanie decyzji o sposobie podróżowania w przejazdach obligato-
ryjnych znacząco odbiega od procesu decyzyjnego w przewozach fakultatyw-
nych (rys. 1). O ile w przypadku podróży okazjonalnych rozważane są jej wa-
rianty i dokonywany jest wybór jak najbliższy zestawowi wymagań w zakresie 
czynników waloryzacji takiej podróży, to w przypadku podróży obligatoryjnych 
mamy do czynienia z uproszczoną i – niestety – utrwaloną procedurą, składa-
jącą się na takież utrwalone zachowania komunikacyjne. Proces postrzegania 
jest złożony, aktywny, cykliczny, ma charakter decyzyjny oraz w dużej mierze 
nieświadomy. Percepcja umożliwia kształtowanie stałego, zorganizowanego, 
spójnego i sensownego odzwierciedlenia rzeczywistości. Obligatoryjny (bez-
względnie lub względnie obligatoryjny) charakter mają te potrzeby prze-
wozowe, których realizacja warunkuje egzystencję człowieka. Potrzeby te wy-
stępują systematycznie i powodują konieczność codziennych przemieszczeń  
w dniach pracy i zajęć w ściśle określonych godzinach i w tych samych re-
lacjach (potrzeby bezwzględne). Potrzeby względnie obligatoryjne wymagają 
również stałych przemieszczeń, lecz niekoniecznie codziennych, podejmo-
wanych w dowolnych godzinach w niestałych relacjach. Proces postrzegania 
jest tu praktycznie wyłączony przez rutynę. 
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Rys. 1. Proces decyzyjny w zakresie wyboru sposobu realizacji potrzeby komunikacyjnej 
 
Porównując cechy przejazdów obligatoryjnych i fakultatywnych należy  

w świetle niniejszych rozważań zwrócić uwagę na dwa aspekty: ich często-
tliwość w połączeniu z istotnością życiową oraz uproszczony sposób podejmo-
wania decyzji (jak w przypadku zakupów codziennego użytku – rutynowych*). 
Raz błędnie (lub niekorzystnie) podjęta decyzja o sposobie przemieszczania jest 
powielana długo i bez należytej refleksji. Przyzwyczajenie to nic innego jak 
nieświadome trwanie w pewnych utrwalonych już nawykach. Złe nawyki po-
wielane codziennie w podróżach obligatoryjnych przez ogromną ilość podróżu-
jących to poważny problem dla miasta czy regionu. Stąd powstała koncepcja 
kształtowania odmiennych, korzystnych dla miasta czy regionu, zachowań ko-
munikacyjnych. Te zmiany mają doprowadzić do pożądanego sposobu po-
konywania przestrzeni miejskiej. Chodzi o to, by unikać nagromadzenia dużej 
ilości osób pretendujących do korzystania w tym samym czasie z infrastruktury 
transportowej miasta w warunkach, gdy jej zdolność przepustowa zbliża się do 
wyczerpania. Zmiany zachowań polegają na takim wyborze środków transportu  
w podróżach, który preferuje komunikację zbiorową i marginalizuje komuni-

                                                           
* Rutynowe zakupy to jednak nie tylko te codzienne zakupy, ale także te, które robimy co jakiś czas, a które 

zawsze są konieczne i nieuniknione. 
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kację indywidualną, co wymaga od użytkowników samoograniczania i wy-
rzeczeń. Zazwyczaj chodzi o zmniejszenie komfortu podróży bądź elastycz-
ności połączeń, czasu podróży i innych czynników waloryzacji usługi transpor-
towej. Chodzi zatem o to, by znając preferencje komunikacyjne ludności (czy 
raczej – jej oddzielnych segmentów) znaleźć sposoby (organizacyjne, ideolo-
giczne czy inne) zmiany postrzegania* nowego i dotychczasowego sposobu 
przemieszczania się. We współczesnej psychologii istnieją dwa podstawowe 
podejścia w analizie procesu spostrzegania. Pierwsze z nich dotyczy wyodręb-
niania cech. Według niego istotą percepcji jest integrowanie prostych elemen-
tów bodźca w jedną, złożoną całość. Przedmiot, który jest rozpoznawany zosta-
je porównany do określonego wzorca (poznawczej reprezentacji tego przed-
miotu w pamięci). Porównywanie do wzorca odbywa się najczęściej w wa-
runkach korzystnych dla jednostki. Druga z koncepcji podkreśla tworzenie bądź 
odkrywanie przedmiotu w procesie organizacji percepcyjnej. Proces ten łączy 
nastawienie, oczekiwania i posiadane doświadczenia, które są zakodowane  
w strukturach poznawczych człowieka. Wiedza, procesy pamięci, wniosko-
wania stanowią podstawę spostrzegania. Człowiek odbierając różnorodne in-
formacje stara się łączyć je i organizować tak, aby dostrzec ich znaczenie  
i sens**. Kształtowanie zachowań komunikacyjnych bazuje ponadto prawdo-
podobnie na koncepcji braku***. Brak ma wartość ujemną, podczas gdy po-
siadanie ma wartość dodatnią. Potrzeba wyraża brak, zaś nie uświadamianie 
braku – brak potrzeby. Możliwe jest tworzenie braków przez ich uświadamia-
nie. Uświadamiamy braki, by je likwidować. Do tego celu używamy narzędzi 
kształtujących zachowania komunikacyjne – w głównej mierze bazujących na 
perswazji. W działaniu perswazyjnym wykorzystuje się trzy techniki oddziały-
wania na odbiorcę: apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie 
określonego działania, sugerowanie pożądanych interpretacji i ocen oraz racjo-
nalne uzasadnianie słuszności prezentowanych poglądów [1]. Wszystkie opisa-
ne mechanizmy zastosowane w praktyce miasta czy regionów mogą być prze-
słanką sukcesu jedynie, gdy bazują na dobrze zidentyfikowanych preferencjach 
komunikacyjnych. 
  

                                                           
* Spostrzeganiem nazywa się złożony układ procesów prowadzący do ukształtowania się subiektywnego 

obrazu rzeczywistości, spostrzeżenia 
** http://psychologia.net.pl/slownik.php?level=30 (24.03.2011). 

*** Piszemy „prawdopodobnie”, gdyż jest to nasze logiczne spostrzeżenie, nie potwierdzone jednak żadnymi 
badaniami źródłowymi. 
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1. Drzewa decyzyjne w badaniu preferencji 

Wiele zmiennych w badaniach prowadzonych na gruncie ekonomii jest 
obserwowanych na słabych skalach (nominalnej i porządkowej). W pracy pro-
ponujemy wykorzystanie do opisu preferencji metody klasyfikacji udzielonych 
odpowiedzi. Klasyfikację zbioru zmiennych przeprowadzimy wykorzystując 
nieparametryczne metody klasyfikacji – drzewa klasyfikacyjne.  

Metody te dokonują w sposób rekurencyjny podziału m-wymiarowej 
przestrzeni Xm w jednorodne podzbiory ze względu na zmienną zależną y.  
W badaniach wykorzystano dwa rodzaje drzew klasyfikacyjnych: typu C&RT 
oraz CHAID. Drzewo klasyfikacyjne można zapisać następującym równaniem 
[2] 
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ix  − wielowymiarowa obserwacja, klasyfikowane obiekty, element zbioru Xm, 
Rk – k = 1, …, K − rozłączne zbiory (segmenty) m-wymiarowej przestrzeni Xm, 

ka  − zbiór parametrów, 
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Na efektywność wyników klasyfikacji otrzymanych za pomocą drzewa 

C&RT wpływa między innymi dobór zmiennych. Do oceny efektywności kla-
syfikacji wykorzystuje się miary jakości podziału, które badają stopień zróżni-
cowania pomiędzy otrzymanymi podzbiorami zmiennych ze względu na war-
tości rozpatrywanej w danej klasyfikacji zmiennej zależnej. Wśród wielu miar 
stosowanych w tym celu w badaniach wykorzystano wskaźnik zróżnicowania 
Giniego. Wykorzystana miara Gini'ego niespójności węzła jest często używana  
w sytuacjach, gdy zmienna zależna jest zmienną skategoryzowaną. Efek-
tywność klasyfikacji nie jest tylko związana z doborem zmiennych. W wyniku 
podziału wielowymiarowego zbioru zmiennych, chcielibyśmy również otrzy-
mać czytelne w interpretacji drzewo. Wymaga to zatrzymania rekurencyjnego 
podziału. Rezultat podziału, w którym otrzymujemy jednoelementowe zbiory 
danych nie jest interesujący z punktu widzenia klasyfikacji. Problem ten wy-

jest prawdziwe 

jest fałszywe. 
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maga odpowiedniego kryterium przerwania podziału. Wykorzystano regułę 
bezpośredniego zatrzymania FACT (Fast Algorithm for Classification Trees) 
dla zadanej frakcji obiektów. 

Poza miarą dokładności, w zagadnieniach klasyfikacyjnych oblicza się 
miarę niejednorodności węzła miarę Chi-kwadrat (χ2). Zapiszemy poniżej wy-
korzystane miary: 
– współczynnik Gini’ego [2] 
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– statystyka χ2 
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J − liczba obserwacji zmiennej zależnej y ( J1,...,j = ), 
K − liczba rozłącznych podzbiorów zbioru S ( K21 S...SSS ∪∪∪= , 
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K

1k
j

J

1j
j ∑∑

==

== ), 

(k)E j  − oczekiwana liczba y równa j w k-tym podzbiorze S 
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p(j/k)  − prawdopodobieństwo zdarzenia zmienna zależna y wynosi j w seg-
mencie Rk, gdzie j jest najczęstszą wartością zmiennej y. 

Zagadnienia omówione we odniesieniu do drzew C&RT odnosi się rów-
nież do CHAID. Obydwie metody tworzą drzewa, w których każdy węzeł 
(oprócz liści) zawiera warunek podziału, a celem jest klasyfikacja (jakościowej 
zmiennej zależnej). Akronim CHAID oznacza Chi-squared Automatic Inter-
action Detector. Jest to jedna z pierwszych metod drzew klasyfikacyjnych, za-
proponowana przez Kassa [3]. CHAID buduje drzewa, w których z węzłów 
mogą wychodzić więcej niż dwie gałęzie. Podstawowy algorytm używany do 
budowania drzew (nie-binarnych), w problemach klasyfikacyjnych (gdzie 
zmienna zależna jest ze swej natury jakościowa) opiera się na teście χ2 jako 
kryterium wyznaczenia kolejnego najlepszego podziału w każdym kroku.  
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Wyznaczany jest taki podział, który daje największą istotność testu χ2 wy-
znaczanego dla tablicy kontyngencji. Algorytm CHAID można opisać na-
stępująco: na wstępie tworzymy predyktory jakościowe z ilościowych poprzez 
podział rozkładu na pewną ilość kategorii tak, by do każdej wpadało w przy-
bliżeniu tyle samo obserwacji. W przypadku predyktorów jakościowych klasy 
są już zdefiniowane w sposób „naturalny”. 

W kolejnym kroku przeglądamy po kolei predyktory i wyszukujemy dla 
każdego z nich pary kategorii, które różnią się najmniej pod względem zmien-
nej zależnej. W przypadku problemów klasyfikacyjnych (gdzie zmienna zależna 
jest też jakościowa) ocena wykonywana jest przez obliczenie testu χ2. Jeśli test 
dla danej pary kategorii nie daje różnicy istotnej statystycznie na poziomie p  
dla łączenia, program łączy te kategorie i powtarza ten krok (tzn. szuka kolejnej 
pary kategorii, w której może znaleźć się też kategoria dopiero co powstała). 
Jeśli wartość p jest istotna statystycznie (mniejsza niż odpowiednia wartość 
poziomu p dla łączenia), obliczamy (opcjonalnie) poprawkę Bonferroniego*  
p-value dla zbioru kategorii predyktora.  

W kolejnym kroku wybieramy predyktor o najniższej wartości poziomu p  
(z poprawką), tzn. ten predyktor, który daje najbardziej istotny podział. Jeśli 
wartość poziomu p (z poprawką Bonferroniego) dla każdego predyktora jest 
niższa niż poziom p dla podziału, to dalsze podziały nie są wykonywane i węzeł 
jest liściem drzewa. Proces jest powtarzany aż do momentu, gdy nie będą moż-
liwe dalsze podziały (przy przyjętych wartościach p dla łączenia i dzielenia). 
Poprawka Bonferroniego jest stosowana w celu „utrudnienia” uznania za statys-
tycznie istotny wyniku pojedynczego testu, przy wielokrotnym przeprowa-
dzaniu testów na podstawie tych samych danych.  

2. Badania preferencji komunikacyjnych  

Prezentowane badanie ankietowe, jakie zostało przeprowadzone w grud-
niu 2010 roku oraz w styczniu 2011 roku. Arkusz ankiety został sformułowany  
w ten sposób, by pozwolił na określenie preferencji w zakresie sposobów po-
konywania przestrzeni miejskiej w z góry zaproponowanych konwencjach: 
komunikacji zbiorowej, podroży rowerowej (wraz z łączeniem jej z innymi 
środkami komunikacji – bike and ride) oraz w systemie car pooling. Badaniem 
objęto całą populację studentów studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (ilość prawidłowo 
                                                           
* Poprawka Bonferroniego jest zwykle dokonywana przez podzielenie poziomu istotności alfa (przyjmowa-

nego zazwyczaj na poziomie 0,05, 0,01, itd.) przez liczbę przeprowadzanych testów. 
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wypełnionych ankiet wyniosła 1070 – zwrot ok. 97%). Badaniu poddano spo-
sób podróżowania na trasie: miejsce zamieszkania – uczelnia – miejsce za-
mieszkania (grupa podróży obligatoryjnych o wysokim stopniu częstotliwości)  
i okoliczności (czynniki) mogące wpłynąć na zmianę tego sposobu na inny  
– alternatywny, bardziej pożądany z punktu widzenia wymogów (interesów) 
miasta. Opracowanie wyników struktury udzielonych odpowiedzi [5] pozwoliło 
na wskazanie podstawowych czynników wpływających znacząco na zmianę 
dotychczas wykorzystywanego środka transportu (samochodu osobowego)  
na komunikację miejską*. Czynnikami mającymi znaczenie przy decyzji o po-
dróżowaniu komunikacja zbiorowa okazały się zachęty: niskie koszty biletów 
komunikacji miejskiej oraz większa dostępność komunikacji miejskiej i jeden 
demotywator dotychczasowego sposobu podróżowania: drastyczny wzrost cen 
paliwa. Okazało się również, że czynniki, takie jak wysokie opłaty parkingowe 
czy brak miejsc parkingowych oraz zakaz wjazdu w okolice centrum (gdzie 
ulokowana jest Uczelnia), nie są znaczącą przeszkodą w korzystaniu z samo-
chodu. Pogłębioną analiza tej konstatacji wykazała, że młodzież nie zwraca 
uwagi na formalne zakazy uważając, że „nie mają one sensu”, zaś „prawdo-
podobieństwo wyegzekwowania kary jest znikome”. 

Celem kolejnych badań podjętych przez autorów było ustalenie motywa-
torów i demotywatorów w zakresie możliwości udostępniania miejsc w samo-
chodach (Car Pooling) w zależności od zmiennych ograniczających wydatków 
miesięcznych na paliwo oraz innych czynników wyboru (koszt dojazdu, czas 
dojazdu, bezpieczeństwo). Kolejno zbadano motywacje przy decyzji o wyborze 
metody Bike&Ride jako sposobu podróżowania, czyli możliwości podróżo-
wania rowerem, który następnie można zabrać ze sobą do środków komunikacji 
miejskiej. Decyzję uzależniono od: długości pokonywanej drogi (w km) oraz 
zainteresowania alternatywnymi środkami komunikacji. Ostatnim elementem 
badań była analiza motywacji przy decyzji o wyborze roweru jako sposobu 
podróżowania. Decyzję uzależniono od: długości pokonywanej drogi (w km) 
oraz innych czynników wyboru (koszt dojazdu, czas dojazdu, bezpieczeństwo). 
Okazało się, że przyjęte do analizy zmienne nie motywują do podjęcia decyzji  
o podróżowaniu rowerem. Decyzję o wyborze alternatywnej metody podróżo-
wania odniesiono następnie do możliwości korzystania z komunikacji miejskiej 
[6]. 
  

                                                           
* Nazywaną tu zamiennie komunikacją zbiorową lub publiczną, mając świadomość pewnych różnic znacze-

niowych tych pojęć. 
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2.1. Analiza preferencji komunikacyjnych z wykorzystaniem  

modeli drzew C&RT 

W tej części analizy prezentujemy wyniki modeli drzew C&RT. Drzewa 
klasyfikacyjne zbudowano kolejno dla różnych alternatywnych metod podróżo-
wania traktując te metody jako zmienne zależne. Decyzję o zmianie środka 
transportu od uzależniono od następujących czynników: od ponoszonych wy-
datków na transport, od wykorzystywanych środków transportu, od oceny środ-
ka transportu jako bezpieczny oraz od pozostałych czynników wyboru – wa-
loryzacji usług transportowych (koszt dojazdu, czas dojazdu, bezpieczeństwo). 
 

Drzewo dla Decyzja CarPool
Liczba węzłów dzielonych: 6, l iczba węzłów końcowych: 7

Model: C&RT

ID=1 N=1067
Tak

ID=3 N=718
Tak

ID=12 N=231
Tak

ID=13 N=487
Tak

ID=16 N=246
Tak

ID=18 N=110
Tak

ID=2 N=289
Tak

ID=14 N=70
Tak

ID=15 N=123
Tak

ID=20 N=52
Tak

ID=21 N=30
Tak

ID=19 N=136
Tak

ID=17 N=230
Tak

Środek najbezpieczniejszy

= miejski = rower   , samochód

Wydatki na transport

= 40-70 = do 40, od 70

Czynniki wyboru

= koszty dojazdu = czas dojazdu, bezpieczeństwo

Środek używany

= Komunikacja miejska, Środek alternatywny = Samochód osobowy

Wydatki na transport

= od 70 = do 40

Czynniki wyboru

= bezpieczeństwo, koszty dojazdu = czas dojazdu

Tak     
Nie dotyczy
Nie

 
Rys. 2. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania Car 

Pooling 
 
Przyjmując podjęcie decyzji o wyborze metody Car Pooling jako sposobu 

podróżowania jako zmienną zależną zbudowano drzewo typu C&RT (rys. 2). 
Bezpieczny sposób podróżowania postrzegany jako tożsamy z komunikacja 
miejską nie jest powszechną opinią.  
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Większość badanych osób (718 osób) wskazała na inne sposoby podróżo-
wania (samochód, rower). W węźle drugim zmienną klasyfikującą był poziom 
wydatków na transport. W grupie osób o środkowym przedziale wydatków  
(231 osób) przeważająca grupa ceni sobie przede wszystkim bezpieczeństwo 
(123 osoby). W pozostałej grupie wyodrębniła się wyraźnie grupa podróżująca 
jedynie samochodem (230 osób). Szczegółowy histogram rozkładu odpowiedzi  
w węźle pierwszym (przewaga odpowiedzi „tak”) przedstawia rys. 3. Wykres 
ważności czynników wśród badanych osób świadczy o tym, że najistotniejszym 
były czynniki wyboru związany z waloryzację usługi przewozowej (rys. 4).  
 

 
Rys. 3. Histogram w węźle 1 modelu C&RT dla 

zmiennej zależnej: decyzja o wyborze 
metody podróżowania Car Pooling 

 
Rys. 4. Wykres ważności wpływu czynników

modelu C&RT dla zmiennej zależnej:
decyzja o wyborze metody podróżo-
wania Car Pooling 

 
Drzewo typu C&RT zbudowano następnie przyjmując podjęcie decyzji  

o wyborze metody Bike&Ride jako sposobu podróżowania jako zmienną za-
leżną (rys. 5). Klasyfikacja udzielonych odpowiedzi jest znacząco odmienna od 
modelu poprzedniego. Szczegółowy histogram rozkładu odpowiedzi w węźle 
pierwszym (przewaga odpowiedzi „nie”) przedstawia rysunek 6. Nie ma wyraź-
nego zainteresowania tym sposobem podróżowania. Bezpieczny sposób po-
dróżowania postrzegany jest jako podróż samochodem (598 osób). Wśród po-
zostałych badanych osób decyzję o zmianie sposobu podróżowania podejmą 
osoby o najniższych wydatkach na transport. Wykres ważności czynników 
wśród badanych osób świadczy o tym, że najistotniejszym były czynniki wy-
boru a następnie aktualnie wykorzystywany środek transportu (rys. 7). 
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Rys. 5. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania  

Bike&Ride 
 
 

 
Rys. 6. Histogram w węźle 1 modelu C&RT 

dla zmiennej zależnej: decyzja 
o wyborze metody podróżowania Bi-
ke&Ride 

 
Rys. 7. Wykres ważności wpływu czynników 

modelu C&RT dla zmiennej zależnej: 
decyzja o wyborze metody podróżo-
wania Bike&Ride 

  

 Drzewo dla Decyzja Bike&Ride
Liczba węzłów dzielonych: 9, l iczba węzłów końcowych: 10

Model: C&RT
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Nie
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Nie
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Nie
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Nie
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Nie
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Tak

ID=4 N=48
Nie

ID=66 N=60
Nie
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Nie
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Nie
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Tak
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Nie

ID=74 N=72
Tak

ID=75 N=58
Tak

ID=73 N=261
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Rys. 8. Drzewo C&RT dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze metody podróżowania rower 
 
Decyzja o wyborze roweru jako sposobu podróżowania była kolejną roz-

ważoną zmienną zależną (rys. 8). Klasyfikacja udzielonych odpowiedzi jest 
podobna modelu poprzedniego. Szczegółowy histogram rozkładu odpowiedzi  
w węźle pierwszym (przewaga odpowiedzi „nie”) przedstawia rys. 9. Nie ma 
zainteresowania tym sposobem podróżowania. Bezpieczny sposób podróżo-
wania zdaniem respondentów to samochód (595 osób). Wśród badanych czte-
rech czynników największe znaczenie miały pozostałe czynniki wyboru 
(rys. 10). 
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Nie

ID=6 N=29
Nie

ID=8 N=26
Nie

ID=10 N=36
Nie

ID=11 N=100
Nie

ID=14 N=40
Nie

ID=15 N=129
Nie

ID=18 N=30
Tak
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Nie
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Tak
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Nie
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Rys. 9. Histogram w węźle 1 modelu C&RT 
dla zmiennej zależnej: decyzja o wy-
borze metody podróżowania rower 

Rys. 10. Wykres ważności wpływu czynników
modelu C&RT dla zmiennej zależnej:
decyzja o wyborze metody podróżo-
wania rower 

 
 

2.2. Analiza preferencji komunikacyjnych z wykorzystaniem  

modeli drzew CHAID 

W tej części analizy prezentujemy wyniki modeli drzew CHAID. Drzewa 
klasyfikacyjne zbudowano kolejno dla różnych alternatywnych metod podróżo-
wania traktując te metody jako zmienne zależne. Decyzję o zmianie środka 
transportu od uzależniono od zmiennej ilościowej długość drogi oraz od zmien-
nych jakościowych zatrucie środowiska, zmniejszenie korków oraz znajomości 
innych koncepcji podróżowania. 

Analizując wyniki dla zmiennej decyzja o wyborze metody Car Pooling 
jako sposobu podróżowania (zmienna zależna) stwierdzamy (rys. 11), że dla 
większości respondentów (644 osoby) czynnikiem motywującym jest zmniej-
szenie natężenia ruchu, a następnie ograniczenie zatrucia środowiska. Szczegó-
łowy histogram rozkładu odpowiedzi w węźle pierwszym (przewaga odpo-
wiedzi „tak”) przedstawia rys. 12. Wśród badanych czterech czynników naj-
większe znaczenie miały zatrucie środowiska oraz długość drogi (rys. 13). 
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Rys. 11. Drzewo CHIAD dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze Car Pooling jako metody 

podróżowania 
 
 

 
Rys. 12. Histogram w węźle 1 modelu CHAID 

dla zmiennej zależnej: decyzja o wy-
borze metody podróżowania Car Po-
oling 

 
Rys. 13. Wykres ważności wpływu czynników

modelu CHAID dla zmiennej zależ-
nej: decyzja o wyborze metody podró-
żowania Car Pooling 
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Analizując wyniki dla zmiennej decyzja o wyborze metody Bike&Ride 
(rys. 14) jako sposobu podróżowania (zmienna zależna) stwierdzamy, że wśród 
zwolenników tej metody czynnikiem motywującym jest jedynie ograniczenie 
zatrucia środowiska (242 osoby). Szczegółowy histogram rozkładu odpowiedzi 
w węźle pierwszym (przewaga odpowiedzi „nie”) przedstawia rys. 15. Ważność 
czynników jak w poprzednim modelu. Zmienna zależna nie determinuje ran-
kingu ocen czynników. Wśród badanych czterech czynników największe  
znaczenie miały zatrucie środowiska oraz długość drogi (rys. 16). 

 
 

 
Rys. 14. Drzewo CHIAD dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze Bike&Ride jako metody 

podróżowania 
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Rys. 15. Histogram w węźle 1 modelu CHAID 
dla zmiennej zależnej: decyzja 
o wyborze metody podróżowania 
Bike&Ride 

Rys. 16. Wykres ważności wpływu czynni-
ków modelu CHAID dla zmiennej 
zależnej: decyzja o wyborze metody  
podróżowania Bike&Ride 

 
 
 

 
 

Rys. 17. Drzewo CHIAD dla zmiennej zależnej: decyzja o wyborze roweru jako metody  
podróżowania 

  

Histogram Dec yzja Bike&Ride w węźle 1
Model: CHAID

Tak Nie wiem Nie

Dec yzja Bike&Ride

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Wyk res ważnoś ci
Zmienna zależna: Decyzja Bike&Ride

Model: CHAID

Długość drogi [km]
Inne k oncepcje

Zatrucie środowisk a
Zmniejsz enie korki

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

 Drzew o d la Decyzja  - rowe r

Liczba węz łó w d zie lo nych : 4 , li czba  wę zł ów ko ńco wych : 6

Mo de l: CH AID

I D=1 N=1070
N ie

I D=2 N=242
N ie

I D=4 N=644
N ie

I D =8 N=576
N ie

ID =5 N =177
T ak

ID =6 N =65
Ni e

I D =3 N=182
N ie

I D=7 N =61
N ie

ID =9 N =439
N ie

ID =10 N =137
Ni e

Zat ruc i e ś rodowi s ka

= T ak = N i e mam  z dani a = N i e

D ługoś ć  drogi [km ]

<= 15,000000 > 15, 000000

I nne konc epc je

= T ak = N i e

D ługoś ć  drogi [k m]

<= 20,000000 > 20, 000000

T ak     
B yć  m oże
N ie

C
zę

st
oś
ć 

W
aż

no
ść

 



DRZEWA KLASYFIKACYJNE… 229

Ostatni model przedstawia wyniki dla zmiennej decyzja o wyborze  
metody podróż rowerem (rys. 17) jako sposobu podróżowania (zmienna za-
leżna). Zmianę sposobu podróżowania podejmą respondenci o odległości nie 
większej od uczelni niż 15 km (177 osoby). Jest o jedyny czynnik motywujący, 
ale też wyraźne ograniczenie dla zmiany sposobu podróżowania. Szczegółowy 
histogram rozkładu odpowiedzi w węźle pierwszym (przewaga odpowiedzi 
„nie”) przedstawia rys. 18. Ważność czynników odmienna od pozostałych 
zmiennych zależnych, czyli dwóch wcześniejszych modeli. Zmienna zależna 
nie determinuje rankingu ocen czynników. Wśród badanych czterech czynni-
ków największe znaczenie miał długość drogi (rys. 19). 
 

 
Rys. 18. Histogram w węźle 1 modelu CHIAD 

dla zmiennej zależnej: decyzja o wy-
borze metody podróżowania rower 

 
Rys. 19. Wykres ważności wpływu czynników 

modelu CHIAD dla zmiennej za-
leżnej: decyzja o wyborze metody po-
dróżowania rower 

 

Podsumowanie 

W odróżnieniu od fizyki, gdzie teorie nie mogą zmieniać zjawisk, któ-
rych dotyczą, w ekonomii jest to możliwe. Co więcej, w naukach społecznych 
teoria nie musi być prawdziwa, aby wpływać na ludzkie zachowania [4]. Dzieje 
się tak, gdyż ludzie zdają się mieć kłopoty w odróżnieniu praw opartych na 
identyczności, od praw statystycznych lub od zupełnego szumu. Dlatego mo-
delowanie zachowań komunikacyjnych, czy raczej ich kształtowanie, nie jest 
kwestią odpowiednio dobranej metody, gwarantującej zawsze zaplanowane  
z góry wyniki pod warunkiem dokładnego wykonania wszelkich procedur prze-
pisanych w modelu. Kształtowanie zachowań jest oddziaływaniem na ludzi, 
zatem działaniem, którego rezultaty trudne są do przewidzenia, zaś dobór metod 
zależny jest od wielu czynników o charakterze dyskretnym losowym. Niemniej 
jednak u podstaw kształtowania zachowań leży rozpoznanie motywatorów oraz 
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demotywatorów zmian w pożądanym zakresie kształtowanych zachowań ko-
munikacyjnych, jak też związanych z nimi poglądów czy przekonań. Wyjawie-
niu tych elementów służyły zaprezentowane w opracowaniu metody, które do 
potrzeb budowania programów kształtowania zachowań wydają się dobrze  
dopasowane, a wyniki dają zadowalające rezultaty. 
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DECISION TREES IN ANALYSIS OF COMMUNICATIONS PREFERENCES 
 

Summary 
 
Most of existing methods of travelling in modern cities are ineffective and not economic, 

especially when we look on them from congestion creating point of view. In this paper we try  
to verify a set of determinants, which influence can be the most important in making decision 
process on changing the method of travelling in the city. As a research method we choose classi-
fication trees: C&RT tree and CHAID tree. We consider some of alternative travel method: Car 
Pooling, bike, and Bike & Ride versus private cars only. Change of some behaviour in travelling 
preferences depend on knowledge of alternative travel methods in the city areas. In this paper  
we use classification trees for making analysis factors which determining travelling preferences, 
especially decision on changing method of travel for alternative one. The established preferences 
will be the base of educational and promotional programmes which aim to change the way  
o citizen travelling methods.  
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ANALIZA I WSPOMAGANIE  

NEGOCJACJI DYSTRYBUCYJNYCH  

Z ELEMENTAMI ZACHOWAŃ INTEGRACYJNYCH* 
 
 

Wprowadzenie 

Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, odkąd to ukonsty-
tuowała się odrębna dyscyplina naukowa zwana analizą negocjacyjną [10],  
negocjacje poddawane są intensywnym badaniom naukowym zmierzającym  
w kierunku uchwycenia i opisania mechanizmów procesu negocjacyjnego, spo-
sobów zachowania negocjatorów oraz możliwości wpływu na osiągane przez 
nich wyniki i optymalizowania tegoż wyniku [6; 8]. W ogólności prace ba-
dające proces negocjacyjny i specyfikę zachowań uczestników negocjacji anali-
zują odrębnie dwa specyficzne typy negocjacji związane z całkowicie odmien-
nymi problemami negocjacyjnymi, których dotyczą. Mowa tu o negocjacjach 
integracyjnych i dystrybucyjnych [17]. Wyczerpującą analizę procesów ne-
gocjacji wpisujących się w powyższą, prostą taksonomię znaleźć można w pra-
cach [2; 8; 12; 13]. Negocjacje integracyjne, będące najczęściej opisywanym  
w literaturze typem problemów negocjacyjnych, to rodzaj negocjacji integru-
jących wiele kwestii negocjacyjnych powalających na kompensację poziomów 
ich rozwiązań (analizę trade-offs), a przez to uzyskanie dwustronnie (wielo-
stronnie) satysfakcjonującego wyniku. Negocjatorzy postrzegani są tutaj jako 
partnerzy, zmierzający do wypracowania wspólnie akceptowalnego rozwiązania 
[10]. Posługując się najczęściej wykorzystywanym w teorii negocjacji przy-
kładem, można powiedzieć, iż strony negocjacji integracyjnych koncentrują się 
na odpowiednim powiększeniu tortu negocjacyjnego (odpowiedniej  eksploracji 
                                                           
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2012 jako projekt badawczy Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer N N111 234936. 
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problemu decyzyjnego/negocjacyjnego) tak, aby starczyło go dla każdego  
z nich. Inaczej problem negocjacji wygląda w sytuacji dystrybucyjnej. Ne-
gocjacje dystrybucyjne (pozycyjne) to typ negocjacji dotyczących zazwyczaj 
podziału pojedynczego dobra. Strony prowadzą zatem dyskusje wokół jednej 
kwestii (w negocjacjach handlowych zazwyczaj ceny), a ich zadaniem jest  
ustalenie akceptowalnego przez nie poziomu rozwiązania tej kwestii. Strona, 
która godzi się na pewne ustępstwa ma świadomość, iż nie może ich skom-
pensować odpowiednimi żądaniami na innych kwestiach negocjacyjnych (jak to 
ma miejsce w przypadku negocjacji integracyjnych). Zyski jednego negocjatora 
utożsamiane są więc ze stratami jego partnera (gra o sumie stałej). Mówiąc 
obrazowo, w przeciwieństwie do negocjacji integracyjnych, w przypadku ne-
gocjacji dystrybucyjnych negocjatorzy koncentrują się po prostu i tylko na za-
pewnieniu sobie jak największego kawałka tortu negocjacyjnego.  

Takie podejście do negocjacji dystrybucyjnych sprawia, iż nie jest łatwo 
poddawać je analizie, a w obliczu czystej konkurencji naznaczającej stosunki 
między stronami, trudno również proponować pewne narzędzia wspomagania 
takiego procesu negocjacyjnego. Nie sprzyja temu antagonistyczne nastawienie 
partnerów wobec siebie, którzy niechętnie (jeśli nie wcale) przekazują stronom 
trzecim (potencjalnie wspomagającym cały proces negocjowania) prawdziwe 
informacje o jedynym strategicznym znaczeniu w tych negocjacjach, tj. po-
ziomach rezerwacji i aspiracji, na podstawie których można by dokonać analizy  
i predykcji „sprawiedliwego” kompromisu. Po drugie zaś, zamkniętość na po-
jedynczą kwestię negocjacyjną nie pozwala na rozwój pewnych mechanizmów 
proaktywnych w zakresie poszukiwania alternatywnych propozycji kompromisu 
wobec impasu, jaki zaistnieć może w toku rozmów. Przeszukując przestrzeń 
negocjacyjną nie można bowiem prowadzić analizy trade-off i kompensować 
stronom słabych wyników pozostałymi kwestiami, gdyż tych kwestii nie ma*. 
Można byłoby jednak stosować narzędzia, o których mowa wyżej, gdyby  
w toku negocjacji dystrybucyjnych pojawiły się jednostronnie (lub z inicjatywy 
obydwu stron konfliktu) pewne działania integracyjne, zmierzające do wpro-
wadzenia do negocjacji dodatkowych elementów podlegających dyskusjom, tj. 
rozszerzające wyjściowy problem negocjacyjny, jakkolwiek nie zmieniające 
wyjściowej kwestii negocjacyjnej. Takie spojrzenie na negocjacje dystrybu-

                                                           
* Analiza taka prowadzona w negocjacjach integracyjnych niejednokrotnie pozwala na zidentyfikowanie 
wariantu dominującego aktualnie dyskutowane rozwiązanie, czyli poprawę rozwiązania z punktu widzenia 
wszystkich zainteresowanych stron jednocześnie. 
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cyjne było już przytaczane w literaturze [6; 13]. Jednak pytanie o to, czy takie 
działania integracyjne rzeczywiście pojawiają się w toku negocjacji dystrybu-
cyjnych pozostaje kwestią otwartą, wymagającą głębszych badań empirycz-
nych. 

Niniejsza praca przybliża problematykę negocjacji dystrybucyjnych,  
a jednocześnie stara się pokazać pewne alternatywne metody ich analizy.  
W pierwszej części pracy, mającej charakter jedynie systematyzujący dotych-
czasową wiedzę z tego zakresu, omówiono podstawowe zagadnienia związane  
z analizą negocjacji dystrybucyjnych: cele działań facylitacyjnych, modelo-
wanie formalne, mechanizmy i procedury wspomagania i wynikające z nich 
problemy. W drugiej części pracy przedstawiona zostanie autorska idea po-
dejścia do negocjacji dystrybucyjnych, w których zakłada się istnienie wątków 
integracyjnych między negocjatorami. Punktem wyjścia w formułowaniu takiej 
idei były przeprowadzone przez autora pracy eksperymenty negocjacyjne (ne-
gocjacji dwustronnych), z których wynikało, iż w znacznym odsetku negocjacji 
dystrybucyjnych pojawiają się zachowania integracyjne jeśli nie obydwu, to 
przynajmniej jednej ze stron negocjacji. Analizując działanie negocjatorów 
zaproponowano procedurę analizy takich negocjacji, bazującą na metodzie  
even swaps [5]. Procedura bazuje na zmodyfikowanym uprzednio algorytmie 
even swaps wykorzystywanym do wspomagania dwustronnych negocjacji in-
tegracyjnych [14]. Wykorzystanie go w negocjacjach dystrybucyjnych wymaga 
kolejnej modyfikacji i niejako odwrócenia idei wyjściowej kumulacji ocen 
cząstkowych w skalarnej ocenie globalnej na rzecz dekumulacyjnego (subtrak-
cyjnego) podejścia do tworzenia systemu oceny ofert. Procedura ta zostanie 
omówiona w ostatniej części pracy. 

1. Negocjacje dystrybucyjne i ich wspomaganie 

Negocjacje dystrybucyjne opisywane są w literaturze jako negocjacje ty-
pu win-lose [4] negocjacje o sumie zero [10] negocjacje nad ustalonym tortem 
(fixed-pie) [13] czysto konfliktowe lub konkurencyjne. Przygotowując się do 
negocjacji dystrybucyjnych, w których to rozmowy stron dotyczą zazwyczaj 
tylko pojedynczej kwestii negocjacyjnej (lub ograniczonych zasobów) i zmie-
rzają do ustalenia wspólnie akceptowalnego poziomu rozwiązania tej kwestii, 
negocjatorzy koncentrują się na zgoła odmiennych zagadnieniach i problemach, 
niż ma to miejsce w przypadku negocjacji integracyjnych. Nie jest tu aż tak 
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istotna analiza decyzyjna potencjalnych kompromisów i ich konsekwencji  
w świetle przyjętych przez strony preferencji. Nie jest istotna analiza jakości 
kompromisów, a w ogóle niemożliwa staje się typowa w przypadku negocjacji 
integracyjnych analiza kompensacji (trade-off analysis). Aby zrozumieć istotę 
negocjacji dystrybucyjnych przedstawimy poniżej syntetyczny, uproszczony 
opis takiej sytuacji*. Przyjmiemy, iż analizujemy proces negocjacji dwu-
stronnych, w których dwoje negocjatorów (sprzedawca i nabywca) ma ustalić 
wspólnie akceptowalną wartość deterministyczną pewnej zmiennej ciągłej 
(wyrażonej np. w jednostkach pieniężnych). 

Przed przystąpieniem do negocjacji negocjatorzy powinni zdefiniować 
swoje BATNA** [4]. Jest to powszechnie przyjęty w praktyce negocjacyjnej 
element analizy pre-negocjacyjnej (przygotowawczej) polegający na rozpo-
znaniu możliwości rozwiązania problemu negocjacyjnego poza samymi nego-
cjacjami z partnerem, np. poprzez znalezienie ekwiwalentu przedmiotu negoc-
jacji dostępnego u innych dostawców na rynku. Identyfikacja takiego ekwiwa-
lentu pozwala negocjatorom na zdefiniowanie poziomów zastrzeżonych (cen 
rezerwacji) – reservation values – wyznaczających minimalne progi akceptacji 
negocjowanej kwestii, oznaczone kolejno przez s  dla sprzedawcy i b  dla na-
bywcy. Innymi słowy zakłada się, iż żaden z negocjatorów nie zaakceptuje 
kompromisu ( *x ) na poziomie gorszym od własnego poziomu zastrzeżonego  
s(b). Im większy jest *x  od ,s  tym większa tzw. nadwyżka sprzedawcy  
(seller’s surplus) − .* sx −  Konsekwentnie dla poziomu zastrzeżonego b 
kupującego, jeśli *,xb ≥  wówczas jego nadwyżka (buyer’s surplus) wyniesie 

.*xb −  
Można się zatem łatwo zorientować, iż aby istniała szansa na kompromis  

w dwustronnych negocjacjach dystrybucyjnych poziom zastrzeżony kupują-
cego, tj. maksymalna cena, jaką jest w stanie zapłacić za negocjowany przed-
miot, musi być większy (lub równy) poziomowi zastrzeżonemu sprzedającego, 
tj. minimalnej cenie, za którą chce on sprzedać ów przedmiot. Formalnie, musi 
zachodzić .sb >  Jeśli tak jest mówimy, że istnieje niepusta strefa potencjalnego 
kompromisu ZOPA (Zone of Possible Agreement)***. ZOPA jest zatem prze-
działem liczbowym ,;bs  a jej wielkość mierzy się różnicą .sb −  Jeśli więc 

                                                           
* W opisie sytuacyjnym wzorowano się na pracy [10]. 

** BATNA jest akronimem anglojęzycznego sformułowania Best Alternative To Negotiated Agreement. 
*** Strefa potencjalnego kompromisu (ZOPA) w polskojęzycznej terminologii nazywana jest również  

obszarem targowania się [12]. 
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negocjatorzy zgodzą się na pewien kompromis *x  leżący w strefie kompro-
misu ZOPA, wówczas uzyskują wspomniane wcześniej nadwyżki sx −*  oraz 

.*xb −  Suma tych nadwyżek jest równa wielkości ZOPA sb −  i jest 
niezależna od wartości samego porozumienia .*x  Opisaną powyżej sytuację 
negocjacyjną da się przedstawić graficznie (rys. 1).  
 

  

 
 

Rys. 1. Geometria negocjacji dystrybucyjnych 

Źródło: [10, s. 111]. 
 
Według przedstawionego wyżej opisu negocjacje dystrybucyjne można 

by zatem potraktować jako grę o sumie stałej. Nie jest tak jednak do końca, 
bowiem specyfika negocjacji sprawić może, iż mimo że sb >  (ZOPA for-
malnie istnieje) strony mogą nie dojść do porozumienia, tj. – w skutek wza-
jemnych nieporozumień lub niechęci do czynienia ustępstw – nie zgodzić się na 
żaden wynik *x  należący do ZOPA. Dlatego też bardziej uzasadnione jest trak-
towanie negocjacji jako gry o quasi stałej sumie [10]. Taka perspektywa jest też  
o tyle uzasadniona, że gracze (negocjatorzy) zazwyczaj też nie znają wielkości 
całego tortu negocjacyjnego, tj. wielkości ZOPA .sb −  

Jak zatem łatwo wywnioskować z powyższego syntetycznego opisu ne-
gocjacji dystrybucyjnych, podstawowym zadaniem, przed jakim stają negocja-
torzy w negocjacjach dystrybucyjnych, jest próba odpowiedzi na strategiczne  
z ich punktu widzenia pytania, tj.: 
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1. Kto powinien rozpocząć negocjacje: otwierając negocjacje przekazujemy 
partnerowi strategiczną informację o potencjalnych poziomach aspiracji  
i rezerwacji. Partner, rozpoznając wcześniej w fazie prenegocjacyjnej strefę 
potencjalnego kompromisu może na podstawie oferty otwarcia zweryfi-
kować swoją opinię o naszym zakresie żądań i pozycji. 

2. Czy i w jaki sposób da się określić poziom zastrzeżony (cenę rezerwacji) 
partnera: wiedza o poziomie zastrzeżonym partnera pozwala na rozsądne 
ustalenie własnej oferty otwarcia negocjatora oraz przygotowanie takiej 
strategii ustępstw, aby doprowadzić do wyniku spełniającego poziom aspi-
racji negocjatora. 

3. Jaka powinna być oferta otwarcia (jak bardzo skrajna w żądaniach): ne-
gocjator jest w stanie w swej ofercie początkowej odpowiednio oddalić się 
od ceny zastrzeżonej lub oferty otwarcia partnera zostawiając sobie nieco 
miejsca na potencjalne kompromisy w toku negocjacji. 

4. Jaka powinna być rozsądna odpowiedź na ofertę otwarcia partnera: mając 
na uwadze powszechne przekonanie o potencjalnym kompromisie leżącym 
zazwyczaj w połowie, między ofertami otwarcia obydwu negocjatorów  
i znając własne poziomu aspiracji i rezerwacji negocjator powinien umieć 
odpowiednio zareagować na ofertę otwarcia partnera.  

5. Jak powinna wyglądać ścieżka ustępstw (strategia ustępstw) na kolejne 
rundy negocjacji: negocjator przygotowując strategię ustępstw określa po-
niekąd samą strategię negocjowania. Musi zdecydować o ile i na jakim eta-
pie negocjacji ustąpić partnerowi, demonstrując tym samym pewną postawę 
negocjacyjną, aby skłonić go do akceptacji założonego przez siebie po-
ziomu rozwiązania spornej kwestii, tj. przeforsować satysfakcjonujący dla 
siebie wynik. 

Istnieje wiele metod opisu i wspomagania negocjacji dystrybucyjnych, 
pozwalających uzyskać odpowiedź na wymienione powyżej pytania [10]. Naj-
prostsze z nich mogą sięgać do analizy SWOT i próby przeprowadzenia na ba-
zie uzyskanych wyników analizy teoriogrowej w kierunku identyfikacji strategii 
najlepszych odpowiedzi na przewidywaną ofertę otwarcia partnera [18]. Anali-
za ofert zmierza wówczas do identyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa ocen 
otwarcia, a następnie, wobec braku przesłanek co do racjonalnego wyboru przez 
partnera któregokolwiek z poziomów realizacji analizowanej zmiennej losowej, 
wykorzystania elementów gier z naturą do podejmowania decyzji na podstawie 
średnich ważonych [10, s. 137-144]. 

Aby uniknąć nieporozumień w toku wymiany ofert negocjacyjnych i wy-
eliminować niekorzystne efekty emocji, mogące mieć wpływ na wywoływanie 
impasów lub co gorsza na zerwanie negocjacji mimo niepustej ZOPA, jako 
narzędzie wspomagania rozwiązania dystrybucyjnej sytuacji negocjacyjnej pro-
ponuje się aukcję dwustronną z jednoczesnym ujawnianiem ofert. Mechanizm 
tej aukcji polega na jednoczesnym ujawnieniu przez strony swych własnych 
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poziomów zastrzeżonych i, jeśli istnieje ZOPA, ustaleniu poziomu kontraktu 
będącego wartością średnią zgłoszonych przez uczestników aukcji ofert. Aby 
zapewnić ujawnienie rzeczywistych poziomów zastrzeżonych, a nie fałszywych 
deklaracji, na które wpłynęła otrzymana wcześniej oferta otwarcia partnera, 
przyjmuje się, że deklaracja ofert następuje poprzez ich zapisanie, umieszczenie  
w kopercie i złożenie stronie trzeciej (organizatorowi aukcji), który następnie 
publicznie ogłasza oferty. Niestety i przy takiej organizacji aukcji istnieją obus-
tronne pokusy do nieujawniania przez negocjatorów ich rzeczywistych po-
ziomów zastrzeżonych. Jeżeli bowiem przyjąć, iż partner zgłosi nam w ofercie 
aukcyjnej swój rzeczywisty poziom zastrzeżony, jako sprzedający skorzystamy 
na zawyżeniu swojego poziomu deklarując pewne s′  zamiast s  (gdzie ss >′ ). 
Analogicznie kupujący zyska na zaniżeniu własnego poziomu zastrzeżonego  
i deklaracji b′  w miejsce b  (gdzie bb <′ ). Mechanizm działania tak opisanej 
aukcji dwustronnej z jednoczesnym ujawnianiem ofert zobrazowano graficznie 
na rys. 2. . 
 

 
 
Rys. 2. Procedura wyznaczania rozwiązania w aukcji dwustronnej z jednoczesnym ujawnianiem  

ofert 

Źródło: [10, s. 123]. 
 
Pierwsze spostrzeżenie, jakie od razu nasuwa sie wobec tak zdefinio-

wanej procedury rozstrzygania aukcji dwustronnej, dotyczy potencjalnej nie-
efektywności tego narzędzia. Jeśli bowiem przyjmiemy, że uczestnicy aukcji 
mają tendencję do przesadnego zawyżania (zaniżania) swoich poziomów za-
strzeżonych w deklarowanych ofertach aukcyjnych, wówczas może się okazać, 
iż mimo istnienia ZOPA aukcja zakończy się fiaskiem na skutek tychże wy-
olbrzymień, wobec .bs ′>′  Taką tendencję w działaniu negocjatorów, a co za 
tym idzie niebezpieczeństwo fiaska aukcji wspomagającej negocjacje dystrybu-
cyjne, potwierdza eksperyment Chatterjee i Samuelsona (1981) dotyczący teo-
riogrowej analizy równowagi strategii nabywcy i sprzedawcy w sytuacji, gdy 
przyjmuje się założenie o jednostajnym rozkładzie prawdopodobieństwa nad 
wartością poziomu zastrzeżonego partnera w znanym przedziale zmienności. 
Eksperyment ten powtórzony 20 lat później przez Howarda Raiffę [10]  
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potwierdza, że strategie działania negocjatorów w tak zdefiniowanej aukcji  
z prawdopodobieństwem 0,46 prowadzą do pustej ZOPA. Pojawia się zatem 
pytanie, czy nie można próbować stosować innych narzędzi wspomagania pro-
cesu negocjacji dystrybucyjnych i czy rzeczywiście konieczne jest utrzymanie 
silnego założenia o całkowitej dystrybucyjności tego procesu, zmuszające do 
poszukiwania rozwiązań jedynie w obszarze narzędzi teoriogrowych. 

2. Dystrybucyjny eksperyment negocjacyjny 

2.1. Opis badania 

Przedstawione w poprzednim rozdziale opis i metody analizy negocjacji 
dystrybucyjnych odpowiadają klasycznemu podejściu do modelowania tego 
typu sytuacji konfliktowych. W istocie, przy założeniu stricte dystrybucyjnej 
sytuacji konfliktowej omówione podejście wydaje się być uzasadnione, a po-
nadto w zakresie potencjalnej problematyki związanej z negocjowaniem w wa-
runkach przeciwstawnych interesów wyczerpuje zestaw możliwych analiz. Po-
dejście to może jednak okazać się niewystarczające, jeśli w warunkach nego-
cjacji dystrybucyjnych pojawią się pewne integracyjne zachowania negocja-
torów, zmieniające de facto wyjściowy problem negocjacyjny. Aby zbadać 
rzeczywisty sposób zachowania negocjatorów, uczestników negocjacji dystry-
bucyjnych, autor niniejszej pracy zaprojektował własne badanie symulacyjne, 
polegające na rozegraniu dwustronnych, dystrybucyjnych negocjacjach hand-
lowych według ustalonego scenariusza.  

Głównym celem zaprojektowanego eksperymentu było uchwycenie  
sposobu rozgrywania negocjacji handlowych przez nabywców i odbiorców  
w negocjacyjnym problemie dystrybucyjnym. Jednocześnie zamierzano zwery-
fikować efektywność standardowego narzędzia wspomagania negocjacji  
dystrybucyjnych, tj. aukcji dwustronnej oraz porównać wyniki osiągnięte za 
pomocą tego typu aukcji z wynikami ustalonymi w drodze negocjacji. Na cele 
poboczne badania składały się również weryfikacja hipotezy o przewidywalnym 
wyniku negocjacji dystrybucyjnych, kształtującym się w połowie [10] między 
ofertami otwarcia obydwu stron oraz zbadanie umiejętności przewidywania 
przez negocjatorów poziomów zastrzeżonych swoich partnerów oraz dopaso-
wania do nich własnych ofert otwarcia. 

Problem negocjacyjny w przeprowadzonym badaniu dotyczył za-
kupu/zbycia używanego samochodu osobowego i był rozszerzeniem pewnego 
znanego badania, przeprowadzonego wcześniej przez Hammonda i Raiffę [10] 
jedynie w celu identyfikacji ofert otwarcia stron i ich wpływu na końcowy wy-
nik, jaki strony ustalą w procesie negocjowania. Jako że badanie kierowane 
było do osób młodych, studentów studiów dziennych Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, na przedmiot transakcji wybrano niedrogi, mały  
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samochód – 12-letniego Fiata Seicento. Stosunkowo niska średnia cena gieł-
dowa tego samochodu (będąca w finansowym zasięgu młodych studentów) 
miała na celu urealnić przedmiot transakcji i bardziej zaangażować uczestników 
w eksperyment. Dla osób odgrywających rolę nabywcy i sprzedawcy przygoto-
wane zostały karty opisu problemu zawierające publiczne (wspólnie znane) 
informacje na temat samego problemu oraz strategiczne informacje prywatne 
(znane osobno stronom), dotyczące danych szczegółowych przedmiotu tran-
sakcji, potencjalnej przestrzeni negocjacyjnej oraz sugerowanych poziomów 
rezerwacji. W obydwu scenariuszach, powołując się na dane obiektywne (no-
towania giełdowe, ogłoszenia internetowe itp.), identycznie zdefiniowano 
przestrzeń negocjacyjną, która obejmowała zakres cen od 1700 do 6500 zł. Do-
datkowo przekazane stronom informacje dotyczące ich indywidualnych po-
ziomów zastrzeżonych (cen rezerwacji), wynikające z subiektywnie zdefini-
owanych dla nich ograniczeń, wynoszące odpowiednio 3000 zł dla sprzedawcy 
i 5500 zł dla nabywcy, wyznaczały niepustą strefę potencjalnego kompromisu 
(ZOPA). Jednocześnie scenariusze obydwu negocjatorów niejednoznacznie 
sugerowały, iż wymienione ceny mogą jeszcze zostać naruszone pod szczegól-
nymi warunkami. Obustronnie satysfakcjonujący kontrakt był zatem możliwy,  
a jego wartość zależała jedynie od poziomów aspiracji obydwu negocjatorów 
oraz ich umiejętności negocjacyjnych i skłonności do ustępstw i kompromisów.  

Integralnym elementem badania był indywidualny protokół negocjacyjny 
każdego uczestnika eksperymentu, opracowany w postaci ankiety badawczej 
zbierającej informacje o negocjatorach i ich postawie we wszystkich trzech 
fazach procesu negocjacyjnego. Zakres informacji gromadzonych o fazie pre-
negocjacyjnej każdego uczestnika eksperymentu dotyczył postawy (zachowa-
nia) w przypadku rozgrywania problemu negocjacyjnego za pomocą narzędzia 
wspomagającego w postaci aukcji dwustronnej z równoczesnym ujawnianiem 
ofert zastrzeżonych, estymacji poziomu zastrzeżonego swojego partnera oraz 
własnego poziomu aspiracji. W ramach danych fazy negocjacji właściwych 
gromadzone były informacje o argumentacji towarzyszącej kolejnym ofertom 
negocjacyjnym przedstawianym przez negocjatora. Informacje z fazy pre-
negocjacyjnej dotyczyły subiektywnej oceny przez negocjatora atmosfery 
rozmów, własnej postawy negocjacyjnej oraz postawy partnera. W ramach  
ostatniego punktu ankiety negocjatorzy proszeni byli o wskazanie ewentualnych 
oryginalnych rozwiązań proponowanych przez nich indywidualnie w celu prze-
łamania impasu negocjacyjnego i zawiązania satysfakcjonującego kompromisu. 
Dodatkowo badanie uzupełniał zapis przebiegu negocjacji (transkrypt) specyfi-
kujący kolejność składanych przez negocjatorów ofert i pozwalający śledzić 
ścieżki ich ustępstw. 

W badaniu wzięli udział studenci studiów dziennych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, łączenie 64 studentów kierunków informatyka eko-
nomiczna (5 roku studiów jednolitych magisterskich), logistyka (1 roku studiów 
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licencjackich) oraz studenci zagraniczni z kierunku international business. Stu-
denci utworzyli 32 pary negocjacyjne, które w fazie prenegocjacyjnej zapoznały 
się z indywidualnym opisem ról oraz wypełnili pierwsze trzy punkty protokołu 
negocjacyjnego definiując: ofertę negocjacyjną dla aukcji dwustronnej z jedno-
cześnie ujawnianymi ofertami, rozgrywanej równolegle z negocjacjami, prze-
widywania co do poziomu rezerwacji swojego partnera oraz własny poziom  
aspiracji. Następnie prowadzili negocjacje zapisując historię ofert (ścieżki 
ustępstw), by w etapie postnegocjacyjnym wypełnić pozostałe punkty kwestio-
nariusza oraz ustalić wyniki (poziom kontraktu) jakie osiągnęliby rezygnując  
z negocjacji, a biorąc w zamian udział w aukcji dwustronnej. Autor ma świa-
domość, że do wyciągania naukowo rzetelnych wniosków badawczych ko-
nieczna byłaby znacznie większa grupa badawcza*, niemniej jednak zaobser-
wowane podczas eksperymentu zjawiska dają podstawę do podjęcia badań nad 
nowymi, alternatywnymi podejściami do modelowania i wspomagania negocja-
cji dystrybucyjnych. 

2.2. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników 

Realizując główny cel badania w pierwszym kroku przeprowadzono 
analizę rzeczywistych zachowań negocjatorów. Strukturę zachowań przed-
stawia wykres kołowy (rys. 3).  
 

 
Rys. 3. Struktura zachowań w eksperymencie negocjacji dystrybucyjnych (liczba sesji negocja-

cyjnych o danym typie zachowań stron) 

                                                           
* Powtórzenie tego badania na większej grupie ankietowanych z bardziej szczegółową ankietą weryfikującą 

zachowania i motywy tych zachowań stanowić będzie kolejny etap badawczy autora pracy nad negacjacjami 
dystrybucyjnymi z wątkami integracyjnymi. 
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Okazuje się, że aż w 23 na 32 rozegranych przypadków negocjacyjnych 
(72%)* negocjatorzy okazywali zachowania integracyjne proponując roz-
szerzenie przedmiotu negocjacyjnego przy utrzymaniu oficjalnie ceny, jako 
jedynego kryterium oceny tegoż przedmiotu. W sześciu przypadkach negocja-
cyjnych (19%) zachowania integracyjne przejawiały obie strony negocjacji. 
Zdecydowanie natomiast przeważały zachowania integrujące po stronie sprze-
dawców pojazdów, w sumie 66% przypadków (licząc 9 przypadków negocjacji 
gdzie obie strony wykazywały takie zachowania i 15 przypadków, gdzie za-
chowania integracyjne przejawiali wyłącznie sprzedawcy). Wśród kupujących 
takie zachowania były zdecydowanie rzadsze, w sumie zaobserwowano je  
w 25% sesji negocjacyjnych (tj. w 8 przypadkach, a jedynie w 2 z nich za-
chowania integracyjne przejawiała tylko strona kupująca). Prezentowane przez 
strony ruchy integracyjne dotyczyły rozszerzenia problemu negocjacji o pewne, 
nieujęte w wyjściowym opisie sytuacyjnym elementy wyposażenia samochodu 
lub usługi. Negocjatorzy wykazywali sporą kreatywność w tworzeniu kwestii 
integracyjnych, czasami proponowali nawet rozszerzenie problemu dystrybu-
cyjnego o więcej niż jedną kwestię. Niemniej najczęściej proponowali komplet 
dodatkowych opon (7 przypadków), darmowy serwis gwarancyjny** (7 przy-
padków) oraz drobne upominki: audio – płyty, kasety; kosmetyka samochodo-
wa (8 przypadków). W pozostałych przypadkach propozycje wahały się od 
skromnego talonu na benzynę po darmowy montaż klimatyzacji. Biorąc pod 
uwagę rozszerzenie problemu negocjacyjnego o dodatkowe kwestie integra-
cyjne naturalnym wydawałoby się, że wartości kontraktu w przypadku wy-
stąpienia wątków integracyjnych powinny być wyższe, niż w przypadku  
czystych negocjacji dystrybucyjnych. W istocie w tym pierwszym przypadku 
zanotowano średnią wartość kontraktu na poziomie 4078,36 zł, podczas gdy  
w negocjacjach stricte dystrybucyjnych średni kontrakt wyniósł 4017,50 zł. 
Różnica ta jednak nie jest zbyt duża. Dodatkowo przeprowadzony test ANOVA 
nie pozwolił na przyjęcie hipotezy o istotnej różności obydwu średnich.  

W kolejnym kroku analizy starano się sprawdzić, czy wykorzystanie po-
pularnego narzędzia wspomagającego – dwustronnej aukcji kopertowej – po-
zwala efektywnie rozwiązywać negocjacje w ramach problemów dystrybucyj-
nych i jest narzędziem skuteczniejszym (i w jakiej formie) od samego procesu 
negocjacji. Tymczasem po analizie wyników przeprowadzonych ekspery-
mentów stwierdzono, iż o ile w przypadku negocjacji kompromisem zakończyło 
się 30 sesji (94%), o tyle procedura aukcyjna doprowadziłaby do kontraktu  
jedynie w 10 przypadkach (31%). Aż 22 pary negocjacyjne tak przesadnie 
zawyżyły (zaniżyły) swoje ujawniane wartości poziomów zastrzeżonych  
                                                           

* Oszacowania procentowe wprowadzono jedynie w dodatkowym celu informującym, mając jednocześnie 
świadomość, iż dla małych próbek (poniżej 100 obserwacji) operowanie wartościami procentowymi może 
niewłaściwie oddawać rzeczywistą strukturę zjawiska.  

** W opisie roli sprzedawcy informowano, iż jest on właścicielem firmy zajmującej się handlem i naprawą 
samochodów używanych, dysponującym własnym warsztatem samochodowym.  
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b′  i s′ , iż skutkowało to pustą strefą ZOPA ( bs ′>′ ) i brakiem możliwości 
ustalenia wartości kontraktu. Zaskakująca jest również skala zawyżania 
(zaniżania) własnych poziomów zastrzeżonych przez uczestników eksperymen-
tu. Zaznacza się przy tym pewna asymetria w postawie dwóch stron. O ile na-
bywcy zaniżali swój poziom rezerwacji (wynoszący 5500 zł) średnio  
o  2565,62 zł, o tyle sprzedawcy zawyżali średnio o 600 zł więcej. Ich ujawnia-
ny w postaci oferty aukcyjnej średni poziom rezerwacji wyniósł s′= 6155,37 zł  
i był wyższy o 3155,37 zł od rzeczywistego (3000 zł). Takie rezultaty wska-
zywać mogą na zbyt nonszalanckie podejście do problemu i partnera, zapewne 
wyniesione z doświadczeń negocjacyjnych, w których przesadne przekraczanie 
własnego poziomu zastrzeżonego zawsze może zostać skorygowane w ko-
lejnych rundach negocjacyjnych.  

Ostatnim istotnym elementem badania miała być weryfikacja rzekomej 
przewidywalności wyniku negocjacji dystrybucyjnych w oparciu o oferty  
otwarcia negocjatorów. Bowiem oprócz znanego powszechnie efektu zakotwi-
czenia [1] istnieje również przekonanie, iż negocjacje dystrybucyjne kończą się 
na ogół kompromisem leżącym gdzieś w połowie między ofertami otwarcia 
obydwu stron [10]. Tymczasem z przeprowadzonego eksperymentu wynika,  
iż wartości kontraktu wynegocjowanego przez strony (o wartości średniej 
4062,13 zł) różniły się od teoretycznego* średnio o 504,80 zł, przy odchyleniu 
standardowym tej średniej wynoszącej 496,45 zł. Trudno zatem uznać ten  
wynik, bardzo zróżnicowany, za potwierdzający teorię Raiffy, Richardsona  
i Metcalfa o przewidywalności rezultatów negocjacji dystrybucyjnych na pods-
tawie ofert otwarcia. 

3. Alternatywna metoda wspomagania negocjacji  
dystrybucyjnych z wątkami integracyjnymi 

Wyniki opisanego w poprzednim rozdziale eksperymentu skłoniły autora 
pracy do wstępnej konceptualizacji procedury wspomagania procesu negocjacji 
dystrybucyjnych z wątkami integracyjnymi (negocjacji typu mieszanego). Wy-
niki te wyraźnie wskazują na częste zachowania integracyjne wykazujące ten-
dencje do rozszerzania problemu negocjacyjnego przy konsekwentnym opero-
waniu ceną jako jedyną, formalnie obowiązującą kwestią negocjacyjną. Takie 
podejście do problemu sprawia, że przedmiot negocjacji nabiera charakteru 
wielokryterialnego, a jego cena staje się pewnym kryterium globalnym, tj.  
ekwiwalentem oceny skalarnej wielokryterialnego problemu decyzyjnego.  
W związku z tym, aby zapewnić porównywalność ofert na poszczególnych 
etapach negocjacji należałoby zastosować pewną metodę dekompozycyjną,  

                                                           
* Założonego przez Raiffę jako średnia z ofert otwarcia. 
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pozwalającą na wyznaczenie wartości ocen poszczególnych elementów skła-
dowych nowego problemu negocjacyjnego i ewentualnym porównaniu de-
komponowanej ceny wyjściowego przedmiotu negocjacji (lub wybranych  
elementów składowych problemu negocjacyjnego). Niżej przedstawiona  
zostanie autorska metoda pozwalająca na dokonanie takiej analiza na podstawie 
metody even swaps. 

3.1. Metoda even swaps we wspomaganiu negocjacji  

integracyjnych 

Wywodząc z oryginalnej procedury even swaps [5], będącej metodą  
wielokryterialnego podejmowania decyzji, autor pracy opracował wcześniej 
metodę wspomagania negocjacji integracyjnych w zakresie budowy systemu 
oceny ofert negocjacyjnych [14]. Metoda ta wspomaga negocjatorów w fazie 
prenegocjacyjnej w analizie preferencji, a następnie wartościowaniu ofert ne-
gocjacyjnych, które negocjator planuje uwzględnić w swojej strategii. Spro-
wadzając ocenę jakości (poziomu satysfakcji z) wielokryterialnej oferty do oce-
ny skalarnej, wyrażonej w jednostce wybranej kwestii negocjacyjnej (tej, którą 
negocjator uważa za najłatwiejszą w interpretacji), ułatwia ona porównanie 
ofert oraz analizę różnic jakości między nimi. Na etapie negocjacji właściwych 
taki system oceny ofert pozwala szybko i jednoznacznie porównać przed-
kładane przez partnera oferty, analizować skalę dokonywanych ustępstw oraz 
mierzyć postępy negocjacji [16]. 

Metoda even swaps bazuje na koncepcji wektorowej dominacji, zgodnie  
z którą przyjmuje się, że warianty zdominowane są wykluczane z analizy prob-
lemu decyzyjnego, gdyż każdy racjonalny decydent wybierze zamiast nich wa-
rianty je dominujące (globalnie lepsze). Procedura metody zmierza zatem do 
eliminowania wszystkich wariantów zdominowanych, a w przypadku braku 
takowych, do odpowiedniego modyfikowania konsekwencji wariantów de-
cyzyjnych tak, aby były one jednakowe w świetle wybranego kryterium oceny. 
Wówczas bowiem kryterium takie uznaje się za nieróżnicujące i może zostać 
usunięte z analizy decyzyjnej. Taka modyfikacja konsekwencji wymaga okreś-
lenia dla każdego wariantu podstawowej zmiany koniecznej do zniesienia roz-
patrywanego kryterium oceny, a następnie wyceny tej zmiany w jednostkach 
innego kryterium (określenia wartości ekwiwalentnej stanowiącej trade-off). 

Rozpatrzmy pewien przykład, w którym ocenie podlegają trzy warianty 
decyzyjne w negocjacjach między nabywcą a sprzedającymi oferty samocho-
dowe. Ocena dokonywana jest w ramach kryterium ceny i dodatkowego kom-
pletu opon dołączonych do sprzedawanego samochodu (tabela 1).  
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Tabela 1 

 
Problemu wyboru ofert dealerskich 

Oferta 
Kryteria oceny samochodu Fiat Seicento 

cena (PLN) komplet dodatkowych opon 
Dealer 1 5 600 4 opony Dębica na felgach stalowych 
Dealer 2 6 000 4 opony Fulda na felgach aluminiowych 
Dealer 3 5 000 brak 

 
Decydent przeprowadza analizę even swaps eliminując kryterium do-

datkowych opon. Identyfikuje najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie w tej 
kwestii, tj. 4 opony Fulda na felgach aluminiowych, a następnie stara się wy-
znaczyć różnicę (jakości) między tym rozwiązaniem, a pozostałymi opcjami tej 
kwestii. Różnica ta musi być wartością ekwiwalentną wyrażoną w jednostkach 
innej kwestii (tutaj ceny). W definiowaniu tych różnic można posłużyć się stan-
dardowymi metodami kosztorysowania lub uwzględnić subiektywną wartość 
poszczególnych opcji dla decydenta. Następnie dla każdego wariantu popra-
wiona zostaje jakość pozostałych opcji zdefiniowanych dla kwestii „komplet 
dodatkowych opon” przy jednoczesnym pogorszeniu wartości opcji kwestii 
ceny o zdefiniowaną wartość ekwiwalentną (dokonuje się równoważnej wy-
miany – even swap – jakości obydwu kwestii, tj. poprawy wartości jednej i po-
gorszenia, o tę wartość równoważną, wartości drugiej kwestii). Przyjmijmy,  
że decydent wycenił różnicę między opcją „4 opony Dębica…” a „4 opony 
Fulda…” na 200 zł (nie jest zainteresowany felgami aluminiowymi, 200 zł  
to ekwiwalent jakości samej opony Fulda wobec Dębica), a różnica „4 opon 
Fulda…” wobec braku jakichkolwiek opon to 850 zł. Wówczas analiza swaps 
sprowadza się do wyznaczenia nowych wartości cen w oparciu o wartości  
ekwiwalentne (tabela 2).  

 
Tabela 2 

 
Analiza even swaps dla problemu wyboru ofert dealerskich 

Oferta 
Kryteria oceny samochodu Fiat Seicento 

cena (PLN) komplet dodatkowych opon 

Dealer 1 5 600 
5 800 

4 opony Dębica na felgach stalowych 
4 opony Fulda na felgach aluminiowych 

Dealer 2 6 000 4 opony Fulda na felgach aluminiowych 

Dealer 3 5 000 
5 850 

Brak 
4 opony Fulda na felgach aluminiowych 
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Jakość opcji dla kryterium „Komplet dodatkowych opon” została pod-
niesiona kosztem pogorszenia wartości opcji kwestii „Cena”. Decydent może 
obecnie wyeliminować z analizy decyzyjnej kryterium opon i posługiwać się 
jedynie skalarnym kryterium ceny, będącym obecnie kryterium zagregowanym, 
uwzględniającym koszt samochodu doprowadzonego do tzw. postaci wariantu 
idealnego, tj. realizującego pozostałe kwestie na najlepszych (najbardziej pre-
ferowanych) poziomach. Widać zatem, iż kierując się kryterium minimalizacji 
ceny skumulowanej wybierze wariant dealera 1. W przypadku większej ilości 
kwestii taką analizę, polegającą na kumulacji wartości ekwiwalentnych na  
opcjach ceny należałoby przeprowadzić dla wszystkich pozostałych kwestii.  

3.2. Dekumulacyjna metoda even swaps we wspomaganiu  

negocjacji dystrybucyjnych 

Ideę metody even swaps zaprezentowaną wyżej można, po stosownych 
modyfikacjach, wykorzystać do wspomagania negocjacji dystrybucyjnych,  
w których pojawiają się wątki integracyjne. Nowa procedura scoringowa uwz-
ględniać musi jednak całkiem inny mechanizm wyceny przedmiotu negocjacji, 
jaki będzie miał miejsce w negocjacjach dystrybucyjnych. Odwrotnie niż  
w algorytmie even swaps dla problemów integracyjnych przyjąć należy obec-
nie, iż na każdym etapie negocjacyjnym i dla każdej oferty znana jest cena glo-
balna (zagregowana) przedmiotu negocjacji. Przedmiot ten, na skutek zabiegów 
integracyjnych rozszerzających zakres negocjacji, jest jednak opisany przez 
pewien kompleks kryteriów (zawierających również kryterium wyjściowe),  
a zadaniem procedury jest zidentyfikować wartości ekwiwalentne nowych  
(integracyjnych) elementów problemu negocjacyjnego oraz wykonać swaps 
tych wartości, mający na celu zredukowanie ceny globalnej i wyznaczenie „ce-
ny netto” wyjściowego przedmiotu negocjacji dystrybucyjnych. Algorytm even 
swaps rekomendowany do negocjacyjnych problemów dystrybucyjnych będzie 
więc miał pewien dekumulacyjny (subtrakcyjny) charakter, aczkolwiek cała 
idea operowania wartościami ekwiwalentnymi pozostaje taka sama, jak  
w wyjściowej procedurze even swaps.  

Powyższą ideę dekumulacyjnej metody even swaps ilustruje poniższy 
przykład. Prześledźmy scenariusz pewnych negocjacji. 

Nabywca samochodu negocjuje ze sprzedawcą cenę przedmiotu trans-
akcji – samochodu Fiat Seicento. W wyjściowej propozycji sprzedawca żądał 
ceny 6500 zł. Po wstępnych rozmowach i argumentacji stanu technicznego po-
jazdu przez nabywcę sprzedawca obniżył cenę do 6000 zł. Nabywca uważał 
jednak, iż ustępstwo to nie odpowiada potencjalnym kosztom naprawy usterek 
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zauważonych w pojeździe, dlatego też sprzedawca – zamiast dalej obniżyć cenę 
– zaproponował gratis kartę stałego klienta, uprawniającą nabywcę do dwóch 
darmowych przeglądów technicznych samochodu w stacji serwisowej należącej 
do sprzedawcy (według cennika sprzedawcy każdy z przeglądów kosztuje 
150 zł). Nabywca odrzucił propozycję sprzedawcy, blefując, iż sam zna się na 
mechanice pojazdowej i nie potrzebuje usług zewnętrznych w tym zakresie. 
Dlatego też sprzedawca zaproponował, iż w zamian może dołożyć do samo-
chodu komplet nowych, zimowych opon Fulda na stalowych felgach (wartość 
cennikowa według sprzedawcy to 850 zł) za symboliczną cenę 150 zł. Wobec 
dalszego wahania nabywcy sprzedawca zaproponował (już jako ofertę odejścia) 
wspomniany wyżej komplet opon gratis plus jeden darmowy przegląd w swym 
zakładzie serwisowym. 

Jak łatwo zauważyć, w powyższym opisie przypadku negocjacyjnego po-
jawiło się kilka ofert zawierających integracyjne propozycje rozszerzające 
wyjściowy problem negocjacyjny. Stanowią one typowy zabieg marketingowy 
stosowany obecnie powszechnie wobec klientów w negocjacjach handlowych 
(kontraktu na dobra i usługi) bez względu na branżę transakcji. W takiej sy-
tuacji pojawia się wiec problem wyceny rzeczywistego, wyjściowego przed-
miotu negocjacji (przedmiotu negocjacji dystrybucyjnych). Spróbujemy więc  
w tym celu zastosować dekumulacyjną metodę even swaps. 

Historię ofert negocjacyjnych złożonych przez sprzedawcę w toku nego-
cjacji przedstawiono w sposób syntetyczny w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

 
Oferty dealerskie w negocjacjach samochodowych 

Oferta 
Kryterium  

dystrybucyjne 
Kryteria integracyjne  

proponowane przez dealera 
cena (PLN) komplet dodatkowych opon przeglądy techniczne 

1 6 500 brak brak 
2 6 000 brak brak 
3 6 000 brak 2 
4 6 150 Fulda + felgi stalowe brak 
5 6 000 Fulda + felgi stalowe 1 

 
Nabywca może porównać jakość powyższych ofert stosując odwróconą 

procedurę even swaps, dokonującą subtrakcji wartości ekwiwalentnych na kry-
terium dystrybucyjnym. W pierwszym kroku musi on zdefiniować wartości sum 
ekwiwalentnych (wyceny) dla każdej opcji kryteriów integracyjnych. Przy-
puśćmy, że dla kwestii opon opcja „Fulda z felgami” jest dla niego warta 450 zł 
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(nabywca jest indyferentny wobec felg, gdyż posiada własne zapasowe felgi,  
a wartość ekwiwalentna obejmuje same opony). Dla kwestii przeglądów tech-
nicznych każdy przegląd nabywca wycenia na 60 zł (które musiałby zapłacić  
u zaprzyjaźnionego serwisanta). Uwzględniając fakt, iż drugi z przeglądów 
byłby realizowany dopiero za rok i biorąc pod uwagę wartość pieniądza w cza-
sie wartość ekwiwalentna 2 przeglądów wyniesie 123,60 zł. Znając wartości 
ekwiwalentne można obecnie przeprowadzić analizę swaps sprowadzając 
wszystkie wartości opcji do poziomu „brak”, a przez to wyznaczyć cenę netto 
dla wyjściowego problemu negocjacji dystrybucyjnych (negocjowania ceny 
samochodu). Analizę dekumulacyjną zmodyfikowanej, subtrakcyjnej metody 
even swaps przedstawiono w tabeli 4.  

 
Tabela 4 

 
Analiza dekumulacyjna even swaps dla ofert dealerskich  

w negocjacjach samochodowych 

Oferta 
Kryterium  

dystrybucyjne 
Kryteria integracyjne  

proponowane przez dealera 
cena (PLN) komplet dodatkowych opon przeglądy techniczne 

1 6 500 brak brak 
2 6 000 brak brak 

3 6 000 
5 876,40 brak 2 

brak 

4 6 150 
5 700 

Fulda + felgi stalowe 
brak brak 

5 6 000 
5 490 

Fulda + felgi stalowe 
brak 

1 
brak 

 
Z przeprowadzonej analizy even swaps wynikają zarówno dokładna 

ścieżka ustępstw sprzedawcy oraz rzeczywiste wartości negocjowanego pojazdu 
(a nie kompleksu przedmiotów negocjacji, którymi sam nabywca nie musiał być 
nawet zainteresowany). Nabywca jest więc w stanie obecnie jednoznacznie 
zdecydować, czy i która z propozycji sprzedawcy spełnia jego poziom rezer-
wacji b. Jeśli na liście ofert sprzedawcy znajduje się kilka propozycji speł-
niających poziom zastrzeżony, wówczas nabywca może porównać je dodat-
kowo z poziomem aspiracji (czy też pewnym planowanym do ujawnienia  
poziomem b′ ), aby sprawdzić, czy w danej rundzie negocjacji (uwzględniając 
potencjalnie negatywne efekty presji czasu) proponowana oferta jest dla niego 
korzystna i może zostać zaakceptowana jako satysfakcjonujący kompromis.  
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Podsumowanie 

Rozważania przedstawione w niniejszej pracy miały charakter zarówno 
systematyzujący, jak i eksploracyjny oraz koncepcyjny. Przedstawiony opis ne-
gocjacji dystrybucyjnych miał na celu przybliżenie klasycznego ujęcia nego-
cjacji nad podziałem ograniczonego dobra (pojedynczej kwestii negocjacyjnej). 
Zaplanowane i opisane badanie miało na celu weryfikację rzeczywistych za-
chowań uczestników negocjacji dystrybucyjnych i wskazało na pojawianie się  
w tych negocjacjach wątków integracyjnych, otwierających możliwości alterna-
tywnego podejścia do modelowania i wspomagania takiego procesu. O możli-
wości istnienia takiego zjawiska w negocjacjach dystrybucyjnych pisano już 
zresztą wcześniej w literaturze, definiując taki typ negocjacji, obok negocjacji 
dystrybucyjnych i integracyjnych, jako negocjacje typu mixed [6]. Badanie po-
twierdziło jednak, że zjawisko zachowań integracyjnych w negocjacjach dy-
strybucyjnych wcale nie jest rzadkie, stąd też zasadność podejmowania pew-
nych badań i analiz zmierzających do wspomagania tego typu negocjacji. Chcąc 
jednakże uzyskać bardziej wiarygodne i statystycznie potwierdzone wyniki, 
planuje się powtórzenie takiego badania w przyszłości, dodatkowo rozszerzając 
go o zagadnienia pozwalające na weryfikację motywów takiego, a nie innego 
działania negocjatorów (np. zawyżania wartości poziomów zastrzeżonych, 
wprowadzania wątków integracyjnych, interpretacji wyniku jako ceny oferty 
integracyjnej itp.). 

Opierając się na wynikach eksperymentu w pracy starano się nakreślić 
pewną możliwość wspomagania tego typu negocjacji w zakresie wartościowa-
nia pojawiających się w toku negocjacji ofert integracyjnych. Wartościowanie 
to zdecydowano się prowadzić opierając się na prostej i intuicyjnej metodzie 
even swaps, która została już wcześniej wykorzystana przez autora pracy do 
wspomagania negocjacji typu integracyjnego, a ponadto dała się łatwo  
zaimplementować w systemie wspomagania negocjacji automatyzującym  
i ułatwiającym przygotowawcze prace negocjacyjne [15]. Dla zaproponowa-
nego podejścia przewiduje się również takowa implementację w przyszłości, 
która jednakże poprzedzona musi zostać pracami analitycznymi zmierzającymi 
do formalizacji i algorytmizacji metody oraz utworzenia dla niej specjalnego 
protokołu negocjacyjnego, według którego (a zgodnie z przyjęta metodologią) 
negocjatorzy prowadzić będą zarówno prace prenegocjacyjne, jak i negocjacje 
właściwe.  

Ciekawą konkluzją płynącą zarówno z wyników eksperymentu, jak i za-
proponowanej metody wspomagania negocjacji dystrybucyjnych z wątkami 
integracyjnymi jest możliwość (lub potencjalna konieczność) prowadzenia  
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analiz postoptymalizacyjnych dla uzyskanego w tego typu negocjacjach kom-
promisu. Pojawianie się dodatkowych kryteriów integracyjnych (przedmiotów 
rozszerzających zakres negocjacji) rodzi pytanie o to, czy rzeczywiście jedynym 
wyznacznikiem jakości kompromisu ma być cena netto (cena wyjściowego 
przedmiotu negocjacji) czy też nie zastosować analizy wielokryterialnej uwz-
ględniającej włączenie do oceny kompromisu przynajmniej części zapropono-
wanych kwestii integracyjnych (tych na których zależy nabywcy/sprzedawcy). 
Jeśli takie będzie oczekiwanie negocjatorów, wówczas pojawi się w tych ne-
gocjacjach problem typowy i znany z negocjacji czysto integracyjnych, czyli 
problem rzutowania kompromisów na przestrzeń wyników obydwu graczy  
i poszukiwania wariantów efektywnych i dominujących uzyskany przez ne-
gocjatorów wynik. 
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DISTRIBUTIVE NEGOTIATIONS AND THE NEGOTIATORS' INTEGRATIVE 

ACTIONS. AN ANALYSIS AND SUPPORT 
 

Summary 
 
In this work we focus on the distributive negotiations in which the single negotiation issue 

is taken into consideration  only. We present the different approaches to describing, modeling, 
analyzing and supporting this kind of negotiations and compare them with the integrative negotia-
tion, where the multitude of issues is discussed. Then we present and analyze the results of the in-
class negotiation experiment. Deriving from these result we propose the novel approach to these 
distributive negotiations in which the integrative moves are undertaken by the negotiators. 

 
 
 


