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Zachodzące zmiany zwiększają złożoność organizacji oraz ich relacji z otocze-
niem, wymuszając rozszerzenie pola wyborów decyzyjnych, wymuszają podejmo-
wanie decyzji przy coraz mniejszych podstawach czasu w zakresie swoich działań, 
w ramach przyjętej hierarchii wartości przy unikaniu stosowania aparatury po-
jęciowej z zakresu etyki i moralności. Występuje wiele problemów decyzyjnych 
wymagających rozwiązań i nieporadność organizacji profitowych skutkuje zwięk-
szeniem ryzyka przetrwania na rynku konkurencyjnym, zaś dla organizacji publicz-
nych przyzwoleniem na dalsze sprawowanie władzy, jeśli nie będą wywiązywały 
się z podjętych zobowiązań wyborczych w realizacji polityki jako roztropnej troski 
o dobro wspólne.

Podstawową tezą przyjętą w tej pracy jest przedstawienie wsparcia metodycz-
nego rozwiązywania problemów decyzyjnych, przy poszukiwaniu i wyborze dowol-
nego dobra, poprzez stosowanie przedstawionych rodzin metod wielokryterialnych 
decyzji, umożliwiających dokonywanie wyboru rozwiązań służących dobru okre-
ślonych organizacji społeczno-gospodarczych, a w szczególności gdy poszukiwane 
dobro jest złożone, składa się z wielu cech i należy dokonywać jego wyboru przy 
stosowaniu wielu kryteriów.

Metody przedstawione w tej pracy mogą być odpowiednio dobrane i stosowane 
w dowolnych klasach organizacji w ramach występowania ich zróżnicowanych 
funkcjonalności oraz przeznaczone są do wbudowywania w procedury i procesy 
systemów informacyjno-decyzyjnych, wspomaganych nowoczesnymi technikami 
i technologiami informacyjnymi oraz komunikacyjnymi.

Metody te powstały na pewnym etapie rozwoju procesów myślowych Autora tej 
pracy, ogólnych teorii naukowych i porządkowaniu aparatu pojęciowego w naukach 
organizacji i zarządzania dotyczących problemów decyzyjnych. Pierwsze elementy 
tej pracy powstały wiele lat temu podczas prowadzenia wykładów na Wydziale Ma-
tematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 
prac naukowo-badawczych i dydaktycznych w Instytucie Matematycznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Praca ta składa się z wprowadzenia i kilku wzajemnie sprzężonych części.

Pierwsza część zawiera ogólne wprowadzenie.

Druga część ma charakter ogólnego przeglądu teorii naukowych i przedstawia 
aktualnie występujące kierunki rozwoju zarządzania organizacjami. Ze względu 
na bezpośredni związek występujący między problemami decyzyjnymi a pojęciem 
władzy, przedstawiono odpowiednie współzależności między wieloma źródłami po-
chodzenia władzy, naświetlając czynniki władzy formalnej, wynikającej z aktual-
nie obowiązującej struktury, rozwojem władzy pieniądza i wpływu tego procesu na 
przeobrażanie sposobu sprawowania władzy formalnej oraz sprawowania kontroli 
nad krytycznymi zasobami organizacji i dostępu do kanałów komunikacji. Rów-
nocześnie przedstawiono elementy mądrości i pewnego regresu występującego we 
współczesnych procesach myślowych.
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Część trzecia przedstawia wybrane elementy wiedzy związane z modelowaniem 
funk cjono wania organizacji i procedur decyzyjnych wraz z uwarunkowaniami ich 
modelowania z wbudowywaniem metod wielokryterialnych decyzji w układy dzia-
łające, ze szczególnym przedstawieniem:

zasad budowy bazy procedur (repozytoria),•  
uzasadnienia udziału kierownictwa organizacji w modelowaniu procedur jej •  
funkcjonowania,
uzasadnienia niezależności procedur oraz modeli funkcjonowania organiza-•  
cji od stosowanych technik i technologii,
klasyfikacji modeli funkcjonowania organizacji,•  
istoty modelowania procedur funkcjonowania organizacji z wbudowywal-•  
nymi procedurami decyzyjnymi,
uwarunkowań modelowania procedur z zastosowaniem metod wielokryte-•  
rialnych decyzji, bazując na ujednoliconym zdefiniowanym aparacie pojęcio-
wym, z uwzględnieniem postaw uczestników modelowania.

Część czwarta ukierunkowana jest na przedstawienie problemów decyzyjnych 
i teorii podejmowania decyzji z koncentracją na:

uwarunkowaniach podejmowania efektywnych decyzji, z poziomami ich two-•  
rzenia,
czynnikach i warunkach determinujących efektywność decyzji,•  
regułach decydowania wraz z ich wzbogacaniem przy stosowaniu wielokry-•  
terialnych decyzji,
wzorcach – klasach podejmowania decyzji.•  

Część piąta pracy zawiera elementy aparatu pojęciowego służącego do budowy 
modeli i metod wielokryterialnych decyzji ze zwróceniem uwagi na konieczność 
i rolę ujednolicania języka oraz na problemy rozbieżności mentalnościowych klas de-
cydentów. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów 
decyzyjnych zagnieżdżonych w zarządzaniu organizacjami, pojęcie poszukiwanego 
dobra oraz współzależności występujących między pojęciami: dobra, obiektu, ce-
chy, atrybutu i kryterium. Pojęciem o zasadniczym znaczeniu przedstawionym w tej 
części pracy jest nowe pojęcie pogłębionego wymiaru, wartościowo zorientowanego, 
klas wymiarów, przestrzeni wielowymiarowych i działań w dyskretnych przestrze-
niach wielowymiarowych wartościowo zorientowanych. W sposób sformalizowany 
przedstawione zostały przez Autora pracy, w szczególności:

przeobrażenia sformalizowanego aparatu pojęciowego, uwzględniając wkład •  
wiedzy poprzednich pokoleń od Euklidesa i Stoików, aż do wybranych ele-
mentów wiedzy współczesnej,
współzależności między osią liczbową a wymiarem, atrybutami i obiektami,•  
klasy i grupy klas wymiarów oraz pojęcie wielkości supremalnych lub/i infi-•  
nialnych występujących w poszczególnych klasach wymiarów,
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pogłębiona przestrzeń wielowymiarowa wartościowo zorientowana, prze-•  
obrażenia struktur w przestrzeniach wielowymiarowych,
zmiany struktury elementów i obiektów w przestrzeniach wielowymiarowych •  
oraz przeobrażeń strukturalnych,
działania logiczno-arytmetyczne w dyskretnych pogłębionych przestrzeniach •  
wielowymiarowych wartościowo zorientowanych, w tym problemy wyboru 
z uwzględnieniem wielu kryteriów,
problemy zapewnienia wewnętrznej spójności działań w przestrzeniach wie-•  
lowymiarowych, zabezpieczenia antydestrukcyjne.

Część szósta pracy zawiera ogólną charakterystykę dwu rodzin metod wielokry-
terialnych decyzji opracowanych przez Autora tej pracy oraz bardziej szczegółową 
charakterystykę:

metod wielokryterialnych decyzji przeznaczonych do stosowania w organiza-•  
cjach biznesowych-profitowych, w których dominujące jest pojęcie korzyści, 
niezależnie od źródeł i kryteriów ich pochodzenia,
metod wielokryterialnych decyzji przeznaczonych do stosowania w organiza-•  
cjach publicznych-bezprofitowych, administracji publicznej w układach hie-
rarchicznych poziomu rządowego i samorządowego.

Dwie następne części ukierunkowane są na wsparcie aplikacyjne przedstawio-
nych metod dla użytkowników dwu grup mentalności: biznesowej i w administracji 
publicznej. Bazują one na zapisach sformalizowanych opartych na ujednoliconym 
aparacie pojęciowym służącym do budowy modeli informacyjno-decyzyjnych 
z wbudowanymi metodami wielokryterialnych decyzji. Stanowią one autonomiczne 
części pracy dostosowane do zainteresowań oraz hierarchii wartości decydentów 
sfery biznesowej i sfery organizacji użytku publicznego. Zawierają wiele rozszerzeń, 
przywołań i powtórzeń w stosunku do poprzednich rozdziałów.

W części siódmej pracy przedstawiono w postaci sformalizowanej rodzinę me-
tod wielokryterialnych decyzji z przeznaczeniem stosowania przez organizacje biz-
nesowe. Istotą tej metody jest umożliwienie wyboru poszukiwanego dobra o wielu 
cechach, przedstawianego w przestrzeni wielowymiarowej. W oparciu o określone 
cechy poszukiwanego dobra, przekształcane w kryteria i w oparciu o wielkości zwy-
miarowanych cech dostarczonych przez potencjalnych dostawców poszukiwanego 
dobra. Metoda ta charakteryzuje się transformacją wielkości cech, dóbr występu-
jących w świecie rzeczywistym, stanowiących kryteria wyboru, na wskaźniki ko-
rzyści. W metodzie tej następuje redukcja z dwu klas wymiarów do jednej klasy 
i odpowiednia transformacja wielkości cech niekorzystnych na korzystne, zaś wybór 
poszukiwanego dobra następuje na podstawie największej sumy korzyści ze wszyst-
kich zwymiarowanych wielkości cech uwzględnianych w przyjętych kryteriach. 
W części tej pracy następuje sformalizowane przedstawienie kilku metod wchodzą-
cych w skład tej rodziny metod, a w szczególności są to metody wielokryterialnych 
decyzji z:
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równoprawnymi kryteriami,•  
wagami między kryteriami,•  
preferencją między kryteriami.•  

W części ósmej tej pracy została przedstawiona rodzina metod wielokryterialnych 
decyzji przeznaczonych do stosowania przez organizacje publiczne: państwowe i sa-
morządowe, działające na dowolnym poziomie w układzie hierarchicznym. Istotą tej 
rodziny metod jest przekształcenie wielkości zwymiarowanych cech naturalnych cha-
rakteryzujących poszukiwane dobro we wskaźniki względnych przyrostów cech od-
noszonych do wielkości supremalnych lub/i infinialnych przedstawionych jako iloraz 
różnicy między wielkością supremalną lub infinialną a wielkością oferowanej cechy, 
do wielkości supremalnej lub infinialnej dla kryteriów podlegających maksymaliza-
cji lub minimalizacji. Metoda ta wymaga wprowadzenia określonych ograniczeń dla 
wielkości cech kryteriów podlegających minimalizacji, aby zabezpieczyć wewnętrzną 
zgodność metody i nie dopuścić do rozchwiania układu działającego w uwarunkowa-
niach rzeczywistych w wyniku prowadzonych obliczeń. Charakterystyką tej metody 
jest wybór najlepszego dobra, na podstawie minimum sumy względnych wskaźników 
przyrostów według wszystkich kryteriów, które powinny być jak najbliższe nieosią-
galnego wzorca przedstawionego w postaci supremalnej lub infinialnej. W części tej 
przedstawiono w sposób sformalizowany zapis dowolnego poszukiwanego dobra, 
w dowolnej klasie dóbr, w postaci zbioru cech oraz sposób przekształcenia tego zbioru 
cech w zbiór kryteriów. Poszukującym dobra jest człowiek, jako podmiot jednostkowy 
lub grupowy, zaś poszukiwane dobro oferowane jest przez określonych potencjalnych 
dostawców. W metodzie tej przedstawione zostały sposoby wprowadzania wielkości 
danych cech o poszukiwanym dobru, przekształconych w zadeklarowane kryteria wy-
boru, gdzie cechy dobra tworzą strukturę o postaci atrybutów, przekształcających się 
w podobiekty wieloatrybutowe, a dotychczasowe elementy sformalizowanej struktury 
pełnią rolę identyfikatora cechy (atrybutu), którym przypisany jest określony podzbiór 
cech z wielkościami liczbowymi cech, jednostkami miar, symbolach klasy wymiaru 
itp. Na początku tej części pracy zostały przedstawione działania w przestrzeniach 
wielowymiarowych wartościowo zorientowanych, zaś w dalszych częściach dopusz-
czalne działania logiczno-arytmetyczne w poszczególnych metodach wielokryterial-
nych decyzji z:

niezależnymi kryteriami wyboru,•  
wagami między kryteriami,•  
preferencjami między kryteriami.•  

W części dziewiątej przedstawiono możliwość stosowania metod wielokryte-
rialnych decyzji w systemach informacyjno-decyzyjnych organizacji przyszłości, 
ze szczególnym uwypukleniem:

przesłanek tworzenia organizacji przyszłości,1. 
otoczenia i wymagań stawianych organizacji przyszłości,2. 
struktur produkcyjnych organizacji przyszłości,3. 

WD_New_000_TYT.indd   8 17-01-12   17:06:05



 IX

systemów wspomagania decyzji wielkich organizacji gospodarczych,4. 
istotnych elementów warunkujących powstawanie organizacji gospodarczych 5. 
przyszłości,
problemów tworzenia i kierowania organizacją gospodarczą przyszłości wraz 6. 
z przedstawieniem faz tworzenia organizacji przyszłości i zasadami projekto-
wania organizacji przyszłości,
wybranych problemów tworzenia systemów informacyjno-decyzyjnych or-7. 
ganizacji publicznych przyszłości z wbudowanymi metodami wielokryterial-
nych decyzji,
integracji rozproszonych systemów informacyjno-decyzyjnych w organi-8. 
zacjach przyszłości, w oparciu o współczesne standardy już powszechnie 
wykorzystywane przez firmy biznesowe i administrację publiczną (rządową 
i samorządową) w ujednoliconych strukturach hierarchicznych (Francja, 
Włochy, Niemcy).

Na końcu części dziewiątej zostały przedstawione konieczne zmiany w prowa-
dzeniu polityki naukowej oraz elementy przeobrażeń w zarządzaniu organizacjami 
naukowymi w Europie Środkowej i Wschodniej w aktualnych uwarunkowaniach 
świata rzeczywistego.

W części dziesiątej Autor przedstawił propedeutykę zapisów sformalizowanych 
występujących w tej pracy, w nawiązaniu do wiedzy klasycznej, aby nowy aparat 
pojęciowy mógł być zrozumiały i wykorzystywany już w życiu codziennym przez 
ludzi o średnim wykształceniu.

Skoncentrowano się szczególnie na kilku najbardziej istotnych grupach zapisów 
dotyczących:

sformułowania i sformalizowanego przedstawienia cech poszukiwanego do-•  
bra lub inicjacji godziwego przedsięwzięcia,
sformalizowanego przedstawienia dwu podstawowych klas rozszerzonych •  
wymiarów służących do zwymiarowania poszczególnych cech poszukiwa-
nego dobra, w nawiązaniu do pojęcia wartości, przedstawiając pojęcie su-
premum (jako nieosiągalna granica dobra) oraz infinium (jako nieosiągalna 
granica wielkości cech niekorzystnych (złych) w uwarunkowaniach rzeczy-
wistych) oraz pojęcie godziwości,
sformalizowanego przedstawienia miary dobroci cechy oraz względnego •  
przyrostu będącego ilorazem różnicy wielkości supremalnej lub infinialnej 
a wielkością rzeczywistą cechy do wielkości supremalnej lub infinialnej oraz 
przedstawienie metody obliczenia górnej granicy cechy infinialnej, aby nie do-
prowadzić do rozchwiania układu działającego.
sformalizowanego przedstawienia algorytmów działań logiczno-matematycz-•  
nych rodzin metod wielokryterialnych decyzji wbudowanych w systemy in-
formacyjno-decyzyjne o zróżnicowanych orientacjach.
Równocześnie przedstawiono wykaz około 150 zapisów sformalizowanych •  
oraz spis ponad 20 rysunków umożliwiających pełniejsze zrozumienie klas 
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pogłębionych wymiarów wartościowo zorientowanych i zagnieżdżonych 
w nich wymiarach normatywnych i jakościowych – podstawowe pojęcia 
ogólne stosowane przy projektowaniu systemów informacyjno-decyzyjnych 
przy podejściu obiektowym.

W części jedenastej pracy w celu ułatwienia i przyspieszenia zagospodarowania 
w uwarunkowaniach rzeczywistych przedstawionych nowoczesnych metod podej-
mowania decyzji, przedstawione zostały przykłady stosowania pojęć pochodnych 
wymiarów wartościowo zorientowanych rodziny metod wielokryterialnych decyzji 
w organizacjach publicznych. Przedstawiono trzy różnej klasy problemy decyzyjne 
dotyczące dokonywania wyboru z uwzględnieniem wielu kryteriów:

samochodu osobowego,•  
dobór Prezesa Głównego Urzędu Infrastruktury Informacyjnej państwa,•  
najlepszej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego państwa działającego •  
w ramach Unii Europejskiej.

Sformułowane zostały problemy decyzyjne, wyodrębnione cechy poszukiwanego 
dobra, wytypowano na podstawie tych cech określone kryteria wyboru i uzasad-
niono, że niezależnie do poszukiwanej klasy dóbr i dobra w określonej klasie, za-
pis sformalizowany stosowanych metod wielokryterialnych decyzji jest identyczny. 
Przedstawiono również działania logiczno-arytmetyczne wyboru dobra w postaci 
samochodu w oparciu o dane zbliżone do rzeczywistych z zastosowaniem kilku me-
tod wielokryterialnych decyzji z:

niezależnymi kryteriami, •  
niezależnymi kryteriami z wprowadzeniem wielkości granicznych,•  
wagami między kryteriami,•  
preferencją między kryteriami.•  

Uzasadniono występowanie dużych stopni elastyczności tych metod oraz znaczny 
wpływ na wyniki dokonywanego wyboru, nie tylko wynikający z wielkości kryte-
riów, ale również z parametrów sterujących w postaci: wielkości granicznych, wag, 
preferencji między kryteriami. Podkreślono również konieczność stosowania tych 
metod jako elementów systemów informacyjno-decyzyjnych, opartych na podejściu 
proceduralnym, z udokumentowanymi procedurami dostępu i działania, aby nie do-
puścić do poczynań o charakterze korupcjogennym.

W części dwunastej zostały przedstawione uwagi końcowe o charakterze re-
fleksyjnym, wyrażając ufność, że przedstawiony sformalizowany aparat pojęciowy 
umożliwi przedstawianie wyjątkowo złożonych zjawisk świata rzeczywistego po-
przez wprowadzenie pogłębionych klas wymiarów wartościowo zorientowanych 
i zagnieżdżonych w nich wymiarach normatywnych i jakościowych oraz metod wie-
lokryterialnych decyzji, uwzględniając w nich hierarchię wartości przyjmowanych 
kryteriów (cech) w odniesieniu do sytuacji wyidealizowanych, umożliwiających pro-
wadzenie obliczeń arytmetyczno-logicznych w przestrzeniach wielowymiarowych. 
Metody te będą stanowiły niebawem trzon systemów informacyjno-decyzyjnych 
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centrów kompetencji kluczowych organizacji przyszłości działających na rynkach 
globalnych, w oparciu o wspólną etykę w układach partnerskich, aby wszyscy współ-
pracujący ze sobą czuli się zwycięzcami (to win-win situation) – co miejmy nadzieję, 
że przerwie trwającą już wojnę między cywilizacjami współczesnego świata.

W niniejszej pracy Autor postanowił uzasadnić kilka wzajemnie powiązanych tez:
Modele i metody podejmowania wielokryterialnych decyzji występują we 1. 
wszystkich sferach życia społeczno-kulturowego i społeczno-gospodarczego 
ludności oraz wymagają ujednolicenia pojęć z zakresu formułowania, forma-
lizowania i rozwiązywania problemu decyzyjnego oraz takich pojęć: model, 
metoda, procedura i proces podejmowania decyzji.
Podejmowanie wielokryterialnych decyzji należy do świadomej działalności 2. 
człowieka w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym w zróżnicowanych 
organizacjach społecz no-kulturowych i społeczno-gospodarczych.
Podejmowanie wielokryterialnych decyzji wymusza coraz większa złożo-3. 
ność problemów, zmienność otoczenia oraz konieczność dostosowania się do 
zmieniających się uwarunkowań w coraz krótszych przedziałach czasu.
Współczesne problemy decyzyjne przeważnie dotyczą wyboru określonego 4. 
dobra z dóbr już istniejących lub wyboru dobra koniecznego, wspólnego, wy-
magającego zaprojektowania i wdrożenia w zmiennym otoczeniu, z uwzględ-
nieniem wielu cech (kryteriów) korzystnych i przeciwdziałaniu cechom 
niekorzystnym (ciągłe ścieranie się i walka dobra ze złem).
Procesy podejmowania decyzji dokonywane są przez ludzi i dotyczą ludzi, 5. 
a tym samym wymagają dojrzałej, zdrowej osobowości człowieka-decydenta, 
uwzględniania konkretnej hierarchii wartości, przestrzegania określonych 
zasad etycznych; bolesne jest stwierdzenie, że od tak postawionych proble-
mów często odcinają się współcześnie ukierunkowane nauki socjologiczne 
i przyrodnicze, przez nakładane samoograniczenia w doborze problemów na-
ukowo-badawczych i stawianych przed nimi wymaganiami.
Problemy odpowiedniego wyboru podmiotu lub przedmiotu wymagają 6. 
uwzględnienia wielu zwymiarowanych cech, przeobrażanych w kryteria wy-
boru oraz odpowiednich parametrów sterujących, rozwiązywane są w coraz 
bardziej skomplikowanym otoczeniu, wymagają budowy coraz bardziej zło-
żonych modeli i metod wielokryterialnych decyzji, wbudowywania w okre-
ślone procedury i procesy informacyjno-decyzyjne układów działających, 
wymagają prowadzenia działań logiczno-arytmetycznych przy coraz mniej-
szych podstawach czasu; wymagają odpowiedniego zaprojektowania, wy-
konywania i kontroli realizacji procedur oraz procesów decyzyjnych, wraz 
z odpowiednim udokumentowaniem zabezpieczającym przed nadużyciami, 
a wszystko to wymaga wsparcia odpowiednio dobranymi technikami i tech-
nologiami informacyjnymi oraz środkami komunikacji.
Przedstawiona druga z rodzin metod wielokryterialnych decyzji została 7. 
ukierunkowana na poszukiwanie dobra wspólnego, w układzie działającym 
o dowolnym stopniu złożoności, dobra określonego przez skończoną i moż-
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liwą percepcyjnie do ogarnięcia przez człowieka, dającą się zwymiarować 
określoną ilością cech, z których część może przekształcić się w kryteria wy-
boru, z przypisanymi wielkościami tych cech w dowolnych jednostkach miar, 
umożliwiając dokonanie wyboru poszukiwanego dobra (dowolnej klasy), ofe-
rowanego przez wielu potencjalnych dostawców, uwzględniając wiele kryte-
riów. Najbardziej racjonalną podstawą wyboru najkorzystniejszego dostawcy 
jest minimum z sum względnych wskaźników przyrostów dla wszystkich 
cech jako kryteriów wyboru.
Wbudowanie metod wielokryterialnych decyzji w procedury i procesy podsta-8. 
wowej działalności powinny doprowadzić do spłaszczenia struktur organiza-
cji i usprawnienia systemów informacyjno-decyzyjnych, wzrostu kompetencji 
pracowników dysponujących adekwatną wiedzą do działań kreatywnych, do-
prowadzając do przeobrażeń w zarządzaniu organizacją, przekształcając ją 
w organizację cienką, zwinną, elastyczną, spełniającą oczekiwania stawiane 
przed organizacją przyszłości, opartą na wspólnych zasadach etycznych, gdzie 
wszyscy będą się czuli zwycięzcami; proces ten jest bardzo złożony i wy-
maga dysponowania kadrami zdolnymi do działania w oparciu o hierarchię 
wartości w służbie dobru wspólnemu zgodnie z zasadą „nie czyń drugiemu 
co tobie niemiłe” oraz do opanowania nowych obszarów wiedzy i umiejętno-
ści jej stosowania, a w szczególności tej, która została przedstawiona w ni-
niejszej pracy.
Przedstawione w tej pracy metody poszukiwania wyboru lub decyzji two-9. 
rzenia dobra dowolnej klasy można uogólniać na dowolne przedsięwzięcie 
istniejące lub uruchamiane w świecie rzeczywistym, można to formułować 
jeszcze bardziej ogólnie jako poszukiwanie i wielokryterialny wybór istnie-
nia o określonych cechach lub podjęcie decyzji do tworzenia nowego istnienia 
naturalnego lub sztucznego na tle istniejącego przemijającego wszechświata, 
którego poznanie istoty wydaje się przekraczać możliwości intelektualne czło-
wieka, mimo nabywania coraz większych umiejętności prowadzenia działań 
w nowych pogłębionych przestrzeniach wielowymiarowych zróżnicowanych 
klas i modelowania zachowań wielu wzajemnie sprzężonych istnień.
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