
Propozycje referatów 

 

Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania.  

Redakcja naukowa K.Jędralska, W.Dyduch, 2017.   

  
Propozycja 1. 

 

T.Trzaskalik, T.Wachowicz – Wielokryterialne wspomaganie decyzji jako przykład 

współczesnej optyki postrzegania problemów decyzyjnych przez badania operacyjne  

(str. 165 – 187)   

 
 Badania operacyjne są klasyfikowane jako jedna z subdyscyplin nauk o zarządzaniu. Współcześnie 

obejmują wiele nurtów badawczych, dających się zaszeregować, przykładowo, jako twarde, miękkie czy 

behawioralne badania operacyjne. Niestety, jako subdyscyplina o formalnym matematycznym rodowodzie , 

często są postrzegane są przez pryzmat stereotypów i błędnie utożsamiane z nurtem twardych badan 

operacyjnych, zorientowanych na budowę wyabstrahowanych modeli matematycznych. Tworzy to bez wątpienia 

fałszywy obraz decyzji i jest podstawą  formułowania nieuzasadnionych wniosków o ograniczonej 

aplikacyjności oferowanych przez badania operacyjne metod wsparcia.  

 Celem opracowania jest przedstawieni jednego z dynamicznie rozwijających się nurtów badań 

operacyjnych, jakim jest wielokryterialne wspomaganie decyzji. Praca składa się z trzech części. W pierwszej 

został zarysowany historyczny rozwój badań operacyjnych. W drugiej zaprezentowano wybrane zagadnienia 

dotyczące rozwoju wielokryterialnego wspomagania decyzji. W trzeciej pokazano przykład wykorzystania 

metod wielokryterialnych do wspomagania procesu negocjacji dwustronnych.  

 
 

 

Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki 

gospodarczej  
 

Seria Informatyka w badaniach operacyjnych pod redakcją T.Trzaskalika, 2013  
 
Propozycja 2. 

 

T.Błaszczyk, M.Horeyn, Z.Nosal Podejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunikacji 

zbiorowej (str. 9 – 32)  

 
 W pracy autorzy odnoszą się do zawartej w tytule problematyki z punktu wiedzenia zarządzającego 

istniejącym przedsiębiorstwem o ugruntowanej strukturze i pozycji rynkowej, w celu wskazania praktycznych 

problemów, w rozwiązaniu których przydatne wydają się metody i narzędzia optymalizacji znane z teorii badan 

operacyjnych, lecz nie zawsze stosowane w praktyce.  

 W ostatniej części pracy przedstawiono przykład zastosowania metody DEA (Data Envelopment 

Analysis) do analizy operacyjnej linii autobusowych obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej w Jaworznie Sp. z o.o.  

 
Propozycja 3. 

 

C.Dominiak – Podejmowanie decyzji strategicznych ba przykładzie inwestycji w obszarze 

technologii informatycznych. Analiza przypadku (str. 69 – 102)   

 
 W pracy przedstawiono przykład studialny procesu podejmowania decyzji strategicznych w obszarze 

inwestycji w technologie informatyczne. przeanalizowano proces podejmowania decyzji, który był zgodny z 



modelem racjonalności proceduralnej obserwując jednocześnie oddziaływanie czynników politycznych i ich 

wpływu na przebieg podejmowanych decyzji.  

 
Propozycja 4. 

 

A.Sabo – Analiza problemu kompletacji zamówień w magazynie wysokiego składowania (str. 

103 – 123)   

 
 Kompletacja zamówień jest jednym z podstawowych procesów realizowanych w magazynie. 

Przedmiotem kompletacji jest pobieranie towarów zgodnie z otrzymanym zamówieniem. Przejście przez 

magazyn powinno być optymalne, tzn. takie, które pobiera wszystkie zamówione asortymenty oraz dostarcza je 

do wyznaczonego punktu, przebywając możliwie jak najszybciej trasę.  

 Celem pracy jest omówienie problemu kompletacji zamówień na przykładzie szczególnego typu 

magazynu, jakim jest Magazyn Wysokiego Składowania, a także analiza możliwości zastosowania dwóch 

wybranych metod optymalizacji dyskretnej w zakresie problemu optymalizacji kompletacji zamówień.  
 
Propozycja 5. 

 

I.Tyrala, R.Tyrala, K.Zmarzlik – Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w problemie 

optymalizacji harmonogramu produkcji (str. 123- 138)  

 
 Przyczyną poszukiwań alternatywnych metod tworzenia harmonogramu był nietypowy przypadek 

procesu produkcyjnego, w którym technologie nie były skomplikowane, jednakże zlecenia produkcyjne dla 

wyrobów produkowanych według tych technologii wymagały różniących się od siebie operacji 

technologicznych i było ich dużo. Zaistniała potrzeba zautomatyzowania procedury generowania 

zadowalającego harmonogramu tak, aby udział eksperta nie był konieczny, przy czym nie sprawdziły się 

algorytmy stosowane przy klasycznych problemach.   

 

Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej   
 

Seria Informatyka w badaniach operacyjnych pod redakcją T.Trzaskalika, 2016  
 
Propozycja 6. 

 

P.Hanczar, P.Peternek – Modele decyzyjne w planowaniu procesu przewozowego w 

transporcie kolejowym (str. 11 – 36).   

 
 Omówiono typy modeli decyzyjnych stosowanych w ramach tworzenia procesu planów, a także 

przedstawiono wady i zalety ich stosowania. Zaprezentowano dwa modele decyzyjne wykorzystywane do 

znalezienia rozwiązania w dwóch zidentyfikowanych obszarach, tj. do wyznaczania planu przepływu wagonów 

próżnych oraz określenia cyrkulacji lokomotyw. Przedstawiono również wyniki testów obliczeniowych.  

 
Propozycja 7. 

 

S,Jarek, T.Trzaskalik – Rozwiązanie wielokryterialnego problemu wyboru klientów w 

kampanii marketingowej (str. 37 – 69)   

 
 Rozpatrzono zagadnienie planowania kampanii telemarketingowej, promującej nowe usługi. Celem 

kampanii jest maksymalizacja sprzedaży każdej z proponowanych usług. W kampanii wykorzystujemy bazy 

danych dotychczasowych klientów. Są one bardzo dużych rozmiarów, gdyż obejmują zazwyczaj od kilkuset do 

kilku milionów klientów.  

 Problem rozpatrywany jest jako wielokryterialny. jednym ze sposobów skalaryzacji, który może zostać 

wykorzystany w tym przypadku jest metoda satysfakcjonującego poziomu kryteriów. pokazano wykorzystanie 

tego podejścia z użyciem pakietu statystycznego R.  



 
Propozycja 8. 

 

T.Błaszczyk, B.Bednarczyk – Ryzyko projektów infrastrukturalnych. Analiza na przykładzie 

programu rozbudowy Katowice Airport (str. 111 – 123)   

 
 Dokonano przeglądu ryzyk zidentyfikowanych w trakcie realizacji programu inwestycyjnego w 

obszarze infrastruktury lotniczej jednego z największych portów lotniczych w Polsce, a także zaobserwowanych 

na przykładach podobnych projektów realizowanych w kraju. Niektóre ze wskazanych ryzyk uległy 

materializacji podczas realizacji opisywanych w pracy projektów, inne zaś stały się udziałem projektów 

realizowanych przez inne podmioty. Zawarty w pracy zarys rejestru ryzyk w zamierzaniu autorów może być 

wskazówką uzupełniającą prace nad opracowanie rejestru ryzyk dla podobnych projektów, które będą 

realizowane w przyszłości.  

 
Propozycja 9. 

 

J.Strojny, A.Prusak, P.Stefanow – Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie 

preferencji w administracji publicznej – przegląd badan własnych (str. 124 -140)  

 
 Metoda AHP to jedno z powszechnie stosowanych narzędzi wspomagania złożonych, 

wielokryterialnych decyzji. Takie właśnie występują w administracji publicznej, szczególnie w płaszczyźnie 

zarządzani strategicznego.  

 Celem pracy jest przedstawienie i ocena możliwości aplikacji wspomnianej metody do realiów 

polskiego samorządu. Omówiono efekty badań związanych z zastosowaniem metody AHP w jednym z 

samorządów terytorialnych. Wykorzystano trzy modele decyzyjne. W każdym z nich zarówno dobór osób 

oceniających, jak i sposób zbierania opinii dostosowano do charakteru prowadzonego badania.  

 
Propozycja 10. 

 

K. Miszczyńska – Wielokryterialna  ocena funkcjonowania . Przykład szpitali publicznych w 

Łodzi (str, 141 – 152)   

 
 Celem pracy jest wykorzystanie do analizy wybranych szpitali publicznych w Łodzi w latach 2007 – 

2012 mierników związanych z metodą zbilansowanej karty wyników. Analiza, przeprowadzona metodą AHP 

pozwoliła na precyzyjne wyodrębnienie jednostek „najgorszych i najlepszych”.. Dzięki temu badane jednostki 

można było porównać z perspektywy sprawności ich funkcjonowania.  

 

Metody badań operacyjnych w praktyce  
 

Praca zbiorowa pod redakcją D. Kopańskiej-Bródki, 2010  
 
 Praca składa się z sześciu niezależnych rozdziałów o podobnej strukturze. W każdej części 

prezentowany jest ogólny problem decyzyjny, następnie formułowany jest model matematyczny i jego 

uproszczona wersja, która została rozwiązana w celu ilustracji wykorzystywanej techniki.  

 
Propozycja 11. 

 

E. Michalska - Optymalizacja harmonogramów dyżurów lekarskich w izbie przyjęć  

(str. 9 – 28)   

 
Propozycja 12. 

 

E.Michalska, D. Kopańska-Bródka - Planowanie przydziału łóżek szpitalnych (str. 29 – 40)   

 



Propozycja 13. 

 

A.Gluzicka - Planowanie wyrębu lasów metodami programowania matematycznego  

(str. 41 – 52)  

 
Propozycja 14. 

 

A.Gluzicka, D. Kopańska-Bródka - Zagadnienie planowania wywozu i utylizacji odpadów.  

(str. 53 – 67)  

 
Propozycja 15. 

 

R. Dudzińska - Planowanie trasy statku obsługującego platformy wiertnicze.  

(str. 68 – 81) 

 
Propozycja 16. 

 

R.Dudzińska - Wybór projektu lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowej wspomagany 

metodami wielokryterialnymi  

(str. 82 – 98)  


