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OD REDAKTORA

Niniejszy rocznik stanowi już 55. tom czasopisma przedstawiającego prace zwią-
zane z działalnością dawnej Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału PAN w Kra-
kowie, obecnie Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału. Poprzedni 
rocznik został poświęcony Profesorowi Andrzejowi Iwasiewiczowi, członkowi 
Komisji i redaktorowi naczelnemu czasopisma, zmarłemu w 2012 roku. Obecny 
tom przedstawia już efekty bieżącej działalności Komisji i redakcji w nowym 
składzie, wyłonionym po śmierci w roku 2012 nie tylko redaktora naczelnego 
FOC, ale również wieloletniego przewodniczącego Komisji, Profesora Kazimie-
rza Zająca, którego w tym tomie wspomina Prof. Józef Pociecha. W styczniu 2014 
roku powołano zarząd Komisji i redakcję w składzie przedstawionym na karcie 
redakcyjnej. 

Dotychczas w roku 2014 odbyło się 6 posiedzeń naukowych Komisji z nastę-
pującymi referatami:
— „Zastosowanie metod bootstrap do wieloczynnikowej wyceny akcji w świetle 

ICAPM”, dr inż. Stanisław Urbański (AGH), dr hab. Jacek Leśkow (Politech-
nika Krakowska), 6 marca;

— „Struktura funkcjonalno-przestrzenna dawnych miast przemysłowych w Re-
gionie Wschodnim”, dr Ewa Kubejko–Polańska (Uniwersytet Rzeszowski), 
13 marca;

— „Bayesian nonparametric calibration and combination of predictive distri-
butions”, dr Francesco Ravazzolo (Norges Bank and BI Norwegian Business 
School), 24 marca;

— „Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania 
dla polskiej gospodarki”, dr Katarzyna Cięciak (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie), 3 kwietnia;

— „Metoda delimitacji obszarów kryzysowych w przestrzeni polskich miast 
z wykorzystaniem binarnych i ważonych modeli dopasowania — studium 
przypadku Krakowa, Lublina i Olkusza”, dr Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju 
Miast, Kraków), 15 maja;

— „Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych — kon-
strukcja, estymacja, zastosowanie”, mgr Katarzyna Budny (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie), 9 października.
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Do niniejszego tomu Autorzy złożyli 4 artykuły naukowe, obejmujące zagad-
nienia analizy danych z rynków fi nansowych, regionalistyki, polityki ekologicz-
nej oraz modelowania i wnioskowania statystycznego. Serdecznie dziękuję Au-
torom, a także Recenzentom — współpracownikom z Komisji i redakcji, dzięki 
którym tom może się ukazać.

Jacek Osiewalski



Profesor Kazimierz Zając

1916–2012

(fot. Konrad Pollesch)




