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SPRAWOZDANIE 
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WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA (WAS 2014)

W dniach od 17 do 19 listopada 2014 r. w Uniwersytecie ódzkim odby a si  
XXXIII mi dzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Staty-
styczna WAS 2014 (The 33nd International Annual Conference on Multivariate 
Statistical Analysis MSA 2014). Organizatorami konferencji by y: Instytut Staty-
styki i Demogra  i U , Katedra Metod Statystycznych U , Polskie Towarzystwo 
Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii 
Nauk. Funkcj  Przewodnicz cego Komitetu Organizacyjnego pe ni  prof. dr hab. 
Czes aw Doma ski, a obowi zki sekretarzy naukowych konferencji sprawowali 
mgr El bieta Zalewska oraz dr Marta Ma ecka.

G ównymi celami XXXIII edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Staty-
styczna by y: prezentacja najnowszych osi gnie  z zakresu wielowymiarowej ana-
lizy statystycznej oraz wymiana do wiadcze , b d cych wynikiem jej stosowania. 
Tematyka konferencji obejmowa a szeroki zakres zagadnie  statystyki matematycznej 
i metod statystyki wielowymiarowej m. in.: rozk ady wielowymiarowe, testy staty-
styczne, metody nieparametryczne, analiz  czynnikow , analiz  skupie , analiz  
dyskryminacyjn , analiz  wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte 
Carlo, data mining, procedury odporne, analiz  danych cenzurowanych, rozpoznawa-
nie obrazów, analizy stochastyczne, oraz ich innowacyjne aplikacje w naukach eko-
nomicznych,  nansach, ubezpieczeniach, rynku kapita owym, zarz dzaniu ryzykiem, 
zarz dzaniu jako ci , w medycynie i opiece zdrowotnej. Po otwarciu konferencji 
przez Przewodnicz cego Komitetu Organizacyjnego – Czes awa Doma skiego, Pro-
rektora U  ds. nauki – Antoniego Ró alskiego i Dziekana Wydzia u Ekonomiczno-
Socjologicznego U  – Paw a Starosty uczestnicy konferencji wys uchali pierwszego 
wyk adu zaproszonego: W z owe problemy modelowania i prognozowania upad o ci 
 rm (Józef Pociecha, Barbara Pawe ek, Mateusz Bary a, Sabina Augustyn – Uni-

wersytet Ekonomiczny w Krakowie). Drugi wyk ad zaproszony: Dyskretne metody 
wielokryterialnego wspomagania decyzji i ich zastosowania, wyg osi  Tadeusz Trza-
skalik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trzeci wyk ad zaproszony: 
Wielowymiarowa funkcjonalna analiza regresji w zastosowaniu do klasy  kacji 
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danych (Tomasz Górecki, Miros aw Krzy ko, Waldemar Wo y ski – Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) przedstawiony zosta  w sesji plenarnej ostat-
niego dnia konferencji. 

Pierwsza sesja plenarna, historyczna po wi cona zosta a wybitnym przedstawi-
cielom polskiej my li statystycznej. Wspomnienie o Zdzis awie Hellwigu wyg osi  
Józef Dziechciarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), Iwona Markowicz 
(Uniwersytet Szczeci ski) wyg osi a Wspomnienie o Miros awie Gazi skiej, Pawe  
Starosta (Uniwersytet ódzki) opowiedzia  o W adys awie Welfe oraz przedstawiciele 
Uniwersytetu Wroc awskiego Grzegorz Wy upek i Piotr Nowak wyg osili wspomnie-
nia o Józe  e ukaszewiczu i Jaros awie Bartoszewiczu. Przypomniano, tak e sylwetki 
W adys awa Grabskiego i Oskara Lange (Czes aw Doma ski) oraz sylwetk  Jerzego 
Sp awe-Neymana (Tadeusz Bednarski). 

Oprócz 3 wyk adów zaproszonych oraz 8 referatów w sesji jubileuszowo-histo-
rycznej uczestnicy konferencji wyg osili 64 referaty – poni ej przedstawiono ich 
tytu y (w kolejno ci alfabetycznej wed ug nazwisk autorów):

Aleksandra Baszczy ska (Uniwersytet ódzki) – Nieparametryczna j drowa esty-
macja krzywej ROC.

Tadeusz Bednarski (Uniwersytet Wroc awski) – Metody statystycznej analizy 
przyczynowo ci.

Jacek Bia ek (Uniwersytet ódzki) – Przedzia  ufno ci dla cenowego indeksu 
Laspeyresa.

Piotr Bia owolski, Tomasz Kuszewski, Bartosz Witkowski (Szko a G ówna 
Handlowa w Warszawie) – Porównanie u redniania bayesowskiego oraz modeli 
czynnikowych w prognozowaniu podstawowych wielko ci makroekonomicznych 
z wykorzystaniem danych z testów koniunktury

Piotr Bia owolski (Szko a G ówna Handlowa w Warszawie) – Wykorzystanie 
kon  rmacyjnej analizy czynnikowej w wariancie dla wielu grup oraz dynamicznych 
modeli czynnikowych do konstrukcji indeksu popytu na kredyt gospodarstw domo-
wych.

Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz (Uniwersytet Szczeci ski) – Wykorzy-
stanie analizy trwania do oceny skuteczno ci programu zwi kszaj cego efektywno  
zawodow .

Justyna Brzezi ska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Discrete multi-
variate analysis with the use of latent class models

Germanas Budnikas (Uniwersytet w Bia ymstoku) – Badanie zachowania u yt-
kowników portalów internetowych. 

Bronis aw Ceranka, Ma gorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu) – Regularne D-optymalne chemiczne uk ady wagowe o skorelowanych b dach: 
konstrukcja.

Bronis aw Ceranka, Ma gorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu) – Metoda konstrukcji regularnego A-optymalnego chemicznego uk adu wago-
wego.
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Piotr Ci kowicz, Andrzej Rzo ca, Rafa  Sadoch, Wiktor Wojciechowski (Szko a 
G ówna Handlowa w Warszawie) – Determinanty rentowno ci d ugoterminowych 
obligacji skarbowych w krajach UE w latach 1980–2013.

Magdalena Chmieli ska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Koszty 
kontroli odbiorczej dla liczbowej oceny w a ciwo ci przy niezgodno ci rozk adu cha-
rakterystyki z za o eniami.

Artur Czech (Politechnika Bia ostocka) – Wyznaczanie parametrów krzywej logi-
stycznej z zastosowaniem wybranych sposobów estymacji.

Gra yna Dehnel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Regresja odporna 
w badaniu podmiotów gospodarczych.

Oleksii Doronin, Rostislav Maiboroda (Taras Shevchenko National University of 
Kyiv) – Gee estimators in mixture model with varying concentrations.

Andrzej Dudek, Bart omiej Jefma ski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) 
– Rozmyta metoda TOPSIS i jej implementacja w rodowisku R.

Izabela Michalska-Dudek, Andrzej Dudek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc a-
wiu) – Model predykcji lojalno ci klientów biur podró y w Polsce.

Pawe  Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Analiza ewolucji nieli-
niowych sieci  nansowych w czasie.

Tadeusz Gerstenkorn (Uniwersytet ódzki) – Uwagi o wzorze na momenty roz-
k adu prawdopodobie stwa Pólyi.

Joanna Górna, Karolina Górna (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu) 
– Wykorzystanie TMR do badania konwergencji krajów Unii Europejskiej w latach 
2001–2011. 

Mieczys aw Gruda (Pa stwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki ywno ciowej) – Estymacja bayesowska rolniczej funkcji produkcji i jej 
równowag: modelowanie CGE.

Magdalena Homa, Monika Mo cibrodzka (Uniwersytet Wroc awski) – Zastoso-
wanie wieloczynnikowych modeli market-timing do oceny ryzyka i efektywno ci UFK 
w Polsce. 

Stanis aw Jaworski, Robert Pietrzykowski (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie) – Analiza wielowymiarowa z elementami analizy funkcjonalnej 
na przyk adzie dochodów gospodarstw rolnych w latach 2004–2012.

Rafa  J dru , Anna Manowska (Politechnika l ska) – Wykorzystanie analizy 
harmonicznej w prognozowaniu wielko ci sprzeda y w gla kamiennego.

Anna Maria Jurek (Uniwersytet ódzki) – Produkty strukturyzowane na polskim 
rynku  nansowym.

Renata Karkowska (Uniwersytet Warszawski) – Zastosowanie modelu GARCH (1.1) 
do szacowania transmisji szoków na rynku obligacji.

Joanna Kisieli ska (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 
– Estymacja mediany dok adn  metod  bootstrapow .

Pawe  Kobus (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – Podej-
cie bayesowskie do estymacji rozk adów plonów ro lin uprawnych.
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Grzegorz Ko czak, Micha  Mi ek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
– O wykrywaniu zmian trendu z wykorzystaniem testów permutacyjnych.

Jerzy Korzeniewski (Uniwersytet ódzki) – Ocena efektywno ci pakietu mi impu-
tacji danych brakuj cych. 

Daniel Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Funkcjonalna 
regresja w krótkoterminowej predykcji ekonomicznego szeregu czasowego.

Arkadiusz Koz owski (Uniwersytet Gda ski) – Losowanie zrównowa one i kali-
bracja – ró ne metody, ten sam cel.

Dominik Kr o ek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Aplikacja modeli 
zmienno ci i pomiar ryzyka na rynku metali szlachetnych.

Mariusz Kubus (Politechnika Opolska) – Selekcja zmiennych a problem szachow-
nicy.

Justyna Majewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Wybrane metody 
estymacji warto ci progowej w kontek cie oceny obserwacji ekstremalnych.

Ma gorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) – Regionalna 
miara odporno ci na kryzys ekonomiczny. 

Ma gorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), Marek Sobo-
lewski (Politechnika Rzeszowska) – Regionalna ruchoma rednia przestrzenna.

Artur Mikulec (Uniwersytet ódzki) – Ocena dzia alno ci gospodarczej 
mikroprzedsi biorstw w Polsce w latach 2009–2013. 

Dariusz Parys (Uniwersytet ódzki) – Mody  kacje kontroli stopy b dów w testo-
waniu wielokrotnym.

Dorota Pekasiewicz (Uniwersytet ódzki) – Analiza wybranych metod wniosko-
wania statystycznego o rozk adzie statystyki maksimum.

Rados aw Pietrzyk, Pawe  Rokita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) 
– Stochastyczny charakter celów w planowaniu  nansowym gospodarstw domowych.

Dorota Rozmus (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Porównanie dok ad-
no ci metody odleg o ci probabilistycznej i podej cia zagregowanego w taksonomii.

Kashif Saleem (Lappeenranta University of Technology), Muhmmad Naeem 
(Sapienza Universita di Roma) – Long memory volatility persistence in high frequency 
precious metals returns.

Andrzej Soko owski, Kamil Fijorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
– Estymator modalnej wykorzystuj cy ide  q-monotoniczno ci. 

Katarzyna St por (Politechnika l ska) – Alternatywne, lepsze metody w krokowej 
analizie dyskryminacyjnej.

Jacek Stelmach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – O wykorzystaniu 
algorytmów genetycznych w wa onej MNK.

Piotr Stro ek (Uniwersytet ódzki) – Ranking regionalnych gospodarek opartych 
na wiedzy w Polsce.

Dorota Strózik, Tomasz Strózik (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Jaki 
wp yw na jako  ycia dzieci maj  relacje rodzinne? Pierwsze wnioski z realizacji 
projektu children’s worlds w Polsce.
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Piotr Szczepocki (Uniwersytet ódzki) – Macierze projekcji populacji i twierdze-
nia ergodyczne.

Micha  Szymczak (Uniwersytet ódzki), Jaros aw Grabowicz (BSH Sprz t 
Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.) – Analiza procesu kurczenia si  produktu 
z polipropylenu z zastosowaniem modelu nieliniowego.

Piotr Tarka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Skala Likerta o ró nej 
podstawie kategorii odpowiedzi a proces wyodr bniania czynników w eksploracyjnej 
analizie czynnikowej.

Gra yna Trzpiot (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Wybrane funkcjo-
na y – przestrzenne miary kwantylowe.

Ewa W drowska (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu) – Analiza wra li-
wo ci miar dywergencji Csiszára.

Justyna Wilk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) – Zastosowanie danych 
symbolicznych w konstrukcji grawitacyjnego modelu przep ywów migracyjnych.

Janusz Wywia  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – O wyznaczaniu 
liczebno ci próby przy wery  kacji hipotezy o rozk adzie Benforda.

Artur Zaborski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu) – Analiza zmian pre-
ferencji z wykorzystaniem metody wektorów dryfu.

XXXIV mi dzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Sta-
tystyczna, WAS 2015 (The 34rd International Annual Conference on Multivariate 
Statistical Analysis, MSA 2015) odb dzie si  w odzi w dniach od 16 do 18 listo-
pada 2015 r. Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego przysz orocznej edycji obj  
prof. dr hab. Czes aw Doma ski, a sekretarzami naukowymi zosta y: mgr Anna Jurek 
i mgr El bieta Zalewska.

Marta Ma ecka, El bieta Zalewska – Uniwersytet ódzki




