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SPRAWOZDANIE Z II MI DZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
NT. „EKONOMETRIA PRZESTRZENNA I REGIONALNE ANALIZY 

EKONOMICZNE”

W dniach 4–5 czerwca 2012 roku odby a si  II Mi dzynarodowa Konferen-
cja Naukowa pt. „Ekonometria Przestrzenna i Regionalne Analizy Ekonomiczne”. 
Konferencja zorganizowana przez Katedr  Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu 

ódzkiego we wspó pracy z Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii 
Nauk stanowi a drug  edycj  seminarium z cyklu po wi conego zagadnieniom eko-
nometrii przestrzennej i analizom regionalnym (I Konferencja odby a si  w dniach 
22–23.06.2010 r.). Obrady odby y si  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym 
Uniwersytetu ódzkiego.

Honorowego Patronatu udzielili: prof. Jean H. P. Paelinck (School of Public Policy, 
George Mason University), Prezes G ównego Urz du Statystycznego prof. Janusz 
Witkowski oraz Dziekan Wydzia u Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu 

ódzkiego prof. Jan B. Gajda. W pracach Komisji Naukowej, pod przewodnictwem 
prof. Jeana H. P. Paelincka oraz prof. Bogdana Sucheckiego (Uniwersytet ódzki) 
uczestniczyli prof. Andrzej S. Barczak (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. 
Anil K. Bera (University of Illinois, Urbana), prof. Danuta Strahl (Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wroc awiu), prof. Jadwiga Suchecka (Uniwersytet ódzki) oraz prof. 
El bieta Szulc (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu).

Celem tegorocznej Konferencji by a prezentacja najnowszych osi gni  w zakresie 
metod, narz dzi i rezultatów bada  empirycznych oraz wymiana do wiadcze  zwi za-
nych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami ekonometrii i statystyki przestrzennej, 
oraz analizami regionalnymi, jak i kreowanie nowych kierunków bada . Seminarium 
umo liwi o integracj  rodowiska ekonomistów wykorzystuj cych metody ekono-
metrii i statystyki przestrzennej oraz prowadz cych analizy ekonomiczne w uj ciu 
regionalnym.

Udzia  wybitnych specjalistów z dziedziny ekonometrii i statystyki przestrzennej: 
prof. Jeana H. P. Paelincka – za o yciela Towarzystwa Ekonometrii Przestrzennej, 
prof. Anila K. Bery (University of Illinois), prof. Rogera Bivanda (NHH Norwegian 
School of Economics), prof. Daniela A. Grif  tha (University of Texas at Dallas), prof. 
Christiana Le Bas (Université Lumière Lyon 2), prof. Jesúsa Mura (University of 
Zaragoza), prof. natoly . Pilyavskiego (Lviv Academy of Commerce) spowodowa , 
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e Konferencja cieszy a si  du  frekwencj  kadry naukowej z wielu polskich uczelni, 
przedstawicieli G ównego Urz du Statystycznego, Wydawnictwa C.H. Beck, Mazo-
wieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz studentów i s uchaczy 
studiów doktoranckich Uniwersytetu ódzkiego. W konferencji uczestniczy o cznie 
135 osób (w tym 8 go ci zagranicznych oraz 36 studentów specjalno ci Regionali-
styka z kierunku Gospodarka Przestrzenna). 

Problematyka poruszana w trakcie obrad Konferencji obejmowa a zagadnienia 
zwi zane z modelami i metodami ekonometrii przestrzennej, przestrzenno-czasowym 
modelowaniem zjawisk gospodarczych, eksploracyjn  analiz  danych przestrzennych, 
modelami i metodami ilo ciowymi nowej ekonomii geogra  cznej, wzrostem regional-
nym i problemami konwergencji, analizami przestrzennymi w ekonomice zdrowia, 
przestrzennymi analizami rynków  nansowych, zale no ciami przestrzennymi na 
rynku pracy, przestrzennymi badaniami rynków nieruchomo ci, mi dzynarodow  
wymian  handlow , przestrzennym zró nicowaniem wynagrodze  oraz problemami 
migracji, oraz przestrzennym modelowaniem ekosystemów. Wyró nione obszary 
tematyczne s  ci le zwi zane z zakresem kilkunastoletniej dzia alno ci naukowo-ba-
dawczej i edukacyjnej Katedry Ekonometrii Przestrzennej, G ównego Organizatora 
Konferencji oraz za o e  przyj tych przez Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN.

O potrzebie organizowania konferencji naukowych dotycz cych analiz przestrzen-
nych z wykorzystaniem zaawansowanych metod ilo ciowych mo e wiadczy  fakt, e 
w ci gu dwóch dni trwania Konferencji oraz w trakcie 8 sesji panelowych, zaprezen-
towano 64 referaty, w tym 35 w j zyku angielskim. Du ym zainteresowaniem w ród 
uczestników Konferencji oraz studentów Uniwersytetu ódzkiego, cieszy y si  obrady 
sesji doktorantów oraz prezentacje referatów podczas sesji plakatowej prowadzonej 
przez profesorów: Jean H. P. Paelincka i Rogera Bivanda.

W celu promowania prac badawczych m odych naukowców zajmuj cych si  teo-
retycznymi i praktycznymi aspektami ekonometrii i statystyki przestrzennej oraz ana-
lizami regionalnymi, zorganizowano konkurs na najlepsze referaty i postery. Nagrody 
dla laureatów w postaci bezterminowych licencji oprogramowania  OxMetrics oraz 
zestawów ksi kowych ufundowa a  rma Timberlake Consultants Ltd. Komisja 
konkursu pod przewodnictwem prof. Jadwigi Sucheckiej, w sk adzie: prof. Jean 
H. P. Paelinck, prof. R. Bivand prof. UMK dr hab. Elzbieta Szulc, prof. UEK dr hab. 
Andrzej Soko owski, oceniaj ca poprawno  zastosowania wybranych metod badaw-
czych, warto  naukow , poznawcz  i praktyczn  prac oraz uzyskanych wyników, 
wy oni a sze ciu laureatów. W kategorii konkursu dla doktorantów na najlepszy 
plakat: I miejsce zdoby y mgr Joanna Górna i mgr Karolina Górna z Uniwersytetu 
Miko aja Kopernika w Toruniu, za poster pt. Przestrzenne i przestrzenno-czasowe ten-
dencje i zale no ci PKB w wybranych krajach Europy w latach 2001–2009, II miejsce 
przyznano mgr Danucie Rozp dowskiej-Matraszek z Uniwersytetu ódzkiego za 
plakat pt. Analiza wielowymiarowych danych przestrzenno-czasowych na przyk adzie 
zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce wed ug województw, III miejsce zdoby  
mgr Piotr Stro ek z Uniwersytetu ódzkiego za plakat pt. Analiza porównawcza 
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gospodarek opartych na wiedzy w pa stwach Unii Europejskiej z wykorzystaniem 
metodologii KAM. 

W kategorii konkursu na najlepszy referat Komisja konkursowa przyzna a: I miej-
sce mgr. Maciejowi Ber sewiczowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pt. 
Regresja PLS z uwzgl dnieniem wag przestrzennych na przyk adzie modelowania 
poparcia dla partii politycznych w wyborach do Sejmu 2011 roku. II miejscem nagro-
dzono wyst pienie mgr Renaty Jaworskiej z Uniwersytetu ódzkiego pt. Zastosowanie 
modelu MIMIC do budowy indeksu oddzia ywania na rodowisko. III miejsce zdoby  
mgr Maciej Jewczak z Uniwersytetu ódzkiego za referat pt. Problemy refundacji 
leków w analizach przestrzennych.

Referaty wyg oszone oraz zaprezentowane w formie plakatów przez uczestników 
Konferencji, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostan  opublikowane w jednym 
z dwóch czasopism, wskazanym przez Recenzentów: w serii wydawniczej Uniwer-
sytetu ódzkiego pt. Folia Oeconomica pt. „Ekonometria Przestrzenna i Regionalne 
Analizy Ekonomiczne”, w j zyku polskim i w czasopi mie z serii pt. Comparative 
Economic Research. Central and Eastern Europe w j zyku angielskim.

Uwzgl dniaj c du e zainteresowanie problematyk  Konferencji, organizatorzy 
planuj  jej kolejn  edycj  w czerwcu 2014 roku.

SESJA PLENARNA I 

Prof .  Jean  Pael inck (School of Public Policy, George Mason University), 
wyg osi  wyk ad pt.: Some challenges for spatial econometricians. Problematyk  
wk adu skoncentrowa  na pi ciu zagadanieniach zwi zanych z przestrzennym mode-
lowaniem ekonometrycznym: przestrzenn  wspó zale no ci , asymetri  przestrzenn , 
allotopi , nieliniowo ci  oraz topologi  danych. Prezentowne kwestie b d ce wyni-
kiem najnowszych bada , stanowi  nowe wyzwania dla ekonometryków zajmuj cych 
si  modelowaniem przestrzennym. 

Prof .  Danie l  A.  Gri ff i th  (University of Texas at Dallas), w wyk adzie pt.: 
Selected challenges from spatial statistics for spatial econometricians przedstawi  
wyzwania zwi zane z wyst powaniem autokorelacji przestrzennej oraz powi zane 
z ni  wybrane zagadnienia statystyki przestrzennej, opisane w monogra  i Non-
-standard Spatial Statistics and Spatial Econometrics, we wspó autorstwie z prof. 
Paelinckiem. Rozwa ania teoretyczne koncentruj  si  na wyzwaniach wynikaj cych 
z autokorelacji przestrzennej, nawi zuj c do poj  Gaussowskiej zmiennej losowej, 
topologicznych cech danych georeferencyjnych, wektorów w asnych,  ltrów prze-
strzennych, georeferencyjnych mechanizmów generowania danych oraz interpretacji 
efektów losowych.

Prof .  Ani l  K.  Bera  (University of Illinois) w wyk adzie pt.: Testing spatial 
panel models wskaza  na zasadno  stosowania wybranych testów do wery  kacji w a-
sno ci estymatorów modeli. Druga cz  wyst pienia koncentrowa a si  na zastosowa-
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niu wybranych testów statystycznych do oceny w asno ci estymatorów przestrzennych 
modeli panelowych oraz dynamicznych przestrzennych modeli panelowych.

SESJA PLENARNA II

Prof .  Roger  Bivand (NHH Norwegian School of Economics), w wyst pieniu 
nt. Comparing estimation methods for spatial econometrics przedstawi  metody esty-
macji przestrzennych modeli ekonometrycznych, testowania dok adno ci oszacowa , 
doboru macierzy wag przestrzennych oraz wyniki testów wery  kuj cych w asno ci 
reszt modeli przeprowadzonych w pakietach programu R, programach Matlab, Stata, 
Pysal oraz Open GeoDa. Autor zwróci  uwag  na przyczyny rozbie no ci wyst puj -
cych pomi dzy wynikami oblicze  oraz oszacowa  wykonanych w porównywanych 
pakietach ekonometrycznych.

Prof .  zw.  dr  hab .  W adys aw Welfe  (Uniwersytet ódzki), Makroeko-
nometryczne modele gospodarki wiatowej i modele regionalne. W referacie Autor 
przedstawi  struktury makroekonometrycznych modeli wyst puj cych w modelach 
gospodarki wiatowej oraz struktury modeli charakterystyczne dla modeli regio-
nalnych. Przedmiotem rozwa a  teoretycznych by y specy  czne w asno ci modeli 
regionalnych, a tak e mo liwo ci ich rozbudowy.

Prof .  UKSW dr hab.  W odzimierz Okrasa (G ówny Urz d Statystyczny), 
w wyst pieniu pt. Przestrzenna integracja bada  spo ecznych i statystyka publiczna 
– uwagi metodologiczne, przedstawi  wspó zale no ci pomi dzy rozwojem nowo-
czesnych metod analizy przestrzennej a dost pno ci  odpowiednich danych genero-
wanych w ramach statystyki publicznej. Szczególn  uwag  po wi cono mo liwo ci 
pe niejszego wykorzystania przestrzennie zintegrowanych nauk spo ecznych oraz 
narz dzi analitycznych ekonometrii przestrzennej w usprawnieniu procesów decyzyj-
nych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

SESJA I

Prof .  Ramiro Gi l -Serra te  (Centro Universitario de la Defensa (CUD) and 
Department of Geography and Environment, LSE) oraz prof .  Jesús Mur (Econo-
mic Analysis Department, University of Zaragoza), w wyst pieniu pt. Price dyna-
mics in the Spanish housing market: from boom to bust. Evidence from a spatial 
panel for the period 1995–2010, przedstawili proces zmian zachodz cych na rynku 
nieruchomo ci mieszkaniowych. Celem analiz by a identy  kacja czynników ekono-
micznych decyduj cych o poziomie cen mieszka  na podstawie modelu dla danych 
panelowych.

Dr Alicja  Olejnik (Uniwersytet ódzki), Zastosowanie podej cia wielowymia-
rowego do oceny struktury przestrzenno-czasowej zjawisk ekonomicznych. Autorka 
referatu przedstawi a nowo opracowan  metodologi  szacowania wielowymiarowego 
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autoregresyjnego modelu przestrzennego WAMP z uwzgl dnieniem wymiaru czaso-
wego. Podj a prób  oceny procesu przestrzenno-czasowego z zastosowaniem wielo-
wymiarowej macierzy wag przestrzennych.

Dr  Tomasz  d o  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), O b dnej 
specy  kacji macierzy wag w statystyce ma ych obszarów w badaniach wielookreso-
wych.W artykule rozwa any jest problem predykcji warto ci globalnej w podpopulacji 
opisywanej przez skorelowane przestrzennie dane wielookresowe. Autor przedstawi  
wyniki badania symulacyjnego najlepszego liniowego nieobci onego predyktora 
w przypadkach prawid owej i nieprawid owej specy  kacji macierzy wag.

Prof .  zw.  dr  hab.  Janusz L.  Wywia  (Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach), O przestrzennych planach losowania. Praca dotyczy estymacji warto ci 
redniej w populacji sko czonej na podstawie znanej statystyki Horvitza-Thompsona. 

Autor przedstawi  przegl d planów losowania prób u ytecznych w losowaniu prób 
z populacji przestrzennych. W szczególno ci skupiono si  na planach losowania prób 
proporcjonalnych do funkcji kwantyli tzw. cechy dodatkowej obserwowanej w ca ej 
populacji. 

Prof.  natoly .  Pilyavskiy,  dr Yuriy I .  Matsiv,  dr Olga D. Vovchak, 
(Lviv Academy of Commerce), Measuring Cost Ef  ciency in Ukrainian Banks in 
2008. W artykule przedstawiono wyniki stochastycznej analizy granicznej (SFA) 
efektywno ci kosztowej banków ukrai skich. W modelowaniu dzia alno ci bankowej 
zastosowano metod  po rednika, jako jedn  z powszechnie stosowanych w literaturze. 
Bior c pod uwag  wyniki testów statystycznych, wybrano funkcjonaln  form  funkcji 
kosztów.

Dr El bieta  Antczak (Uniwersytet ódzki), Degradacja powietrza a dobro-
byt spo eczno-ekonomiczny – przestrzenna analiza panelowa. Celem badania prze-
prowadzonego przez Autork  by a wery  kacja hipotezy o istnieniu negatywnego 
wp ywu zanieczyszczenia rodowiska (powietrza) na poziom dobrobytu i jako  ycia 
z zastosowaniem przestrzennych modeli panelowych. Analizie poddano si  i kieru-
nek oddzia ywania skutków degradacji powietrza na poziom dobrobytu w wymiarze 
czasowym oraz przestrzennym. 

SESJA II

Dr  Tomasz Kossowski ,  dr  Jan Hauke (Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), O pewnych w asno ciach dwuwymiarowej miary zwi zku przestrzen-
nego. W artykule Autorzy poddali wery  kacji wyniki bada  przeprowadzonych przez 
Sang-Il Lee nad now  dwuwymiarow  miar  zwi zku przestrzennego, nazwan  sta-
tystyk  L. Statystyka ta integruje wspó czynnik r Pearsona i statystyk  I Morana oraz 
jest uzale niona od wspó czynnika rozmycia przestrzennego.

Prof .  Pawe  Churski ,  dr  Jan Hauke (Uniwersytet im. Adama Mic kiewicza 
w Poznaniu), Metody ekonometryczne w identy  kacji centrów wzrostu oraz obszarów 
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stagnacji – przyk ad analizy dla jednostek NUTS 4 w Polsce. Celem prezentowanej 
przez Autorów pracy by o zaproponowanie metod statystycznych prowadz cych do 
identy  kacji i rozró niania obszarów wzrostu i stagnacji. Badanie zosta o przeprowa-
dzone na podstawie zmiennych charakteryzuj cych rozwój spo eczno-ekonomiczny 
jednostek NUTS 4 w Polsce w latach 2000–2010. 

Dr  El bie ta  Li twi ska  (Politechnika Wroc awska), w artykule pt. Analiza 
przestrzenna rynku pracy na przyk adzie województwa dolno l skiego przedstawi a 
wyniki bada  nad dynamik  charakterystyk opisuj cych zmiany na rynku pracy 
w powiatach województwa dolno l skiego. W ko cowej cz ci referatu zosta y 
zaprezentowane wnioski dotycz ce wp ywu Wroc awia, stolicy Dolnego l ska, 
na sytuacj  na rynku pracy w gminach s siednich, tworz cych Wroc awski Obszar 
Metropolitalny.

Dr Karol ina Lewandowska-Gwarda (Uniwersytet ódzki), zaprezentowa a 
referat nt. Przestrzenno-czasowa analiza stopy bezrobocia w Polsce. Celem wyst pie-
nia by a prezentacja wyników analizy poziomu stopy bezrobocia w Polsce w uj ciu 
przestrzenno-czasowym. W badaniu wykorzystano narz dzia GIS i ESDA s u ce 
wizualizacji zmiennych oraz identy  kacji interakcji przestrzennych zachodz cych 
pomi dzy badanymi jednostkami terytorialnymi na rynku pracy w kraju. Do opisu 
wp ywu wybranych zmiennych makroekonomicznych na kszta towanie si  poziomu 
stopy bezrobocia w Polsce wed ug powiatów, w latach 2006–2010, zosta  wykorzy-
stany wielorównaniowy model o równaniach pozornie niezale nych z autoregresj  
przestrzenn  i regresj  krzy ow .

Dr  Barbara  Da ska-Bors iak ,  d r  Iwona  Laskowska  (Uniwersytet 
ódzki), wyg osi y referat pt. Determinanty cznej produktywno ci czynników pro-

dukcji w Polsce. Analiza regionalna. Autorki w prezentowanym artykule podj y 
prób  klasy  kacji województw ze wzgl du na obserwowany poziom TFP, w celu 
okre lenia czynników determinuj cych czn  produktywno  czynników produkcji 
w Polsce w uj ciu regionalnym. Autorki pos u y y si  panelowym modelem dyna-
micznym. Badanie przeprowadzono na danych rocznych dla województw. 

Dr  Dorota  Cio ek  oraz dr  Tomasz  Brodzicki  (Uniwersytet Gda ski), 
w referacie: Identy  kacja efektów zewn trznych klastrów przemys owych w Polsce 
poprzez mody  kacj  metody zaproponowanej przez Rodrigueza-Pose’a i Comptoura 
(2010), podj li prób  wery  kacji hipotez na temat si y i kierunku zale no ci wyst pu-
j cych pomi dzy wzrostem gospodarczym w polskich województwach, a obecno ci  
formacji klastrowych w danym regionie oraz regionach s siednich. Zastosowana 
metoda analizy ilo ciowej polega a na estymacji przekrojowej i przekrojowo-czaso-
wej regresji wzrostu w regionach, w której obok ogólnie uznanych potencjalnych 
determinant wzrostu, uwzgl dnione zosta y równie  zmienne odzwierciedlaj ce liczb  
i jako  klastrów w regionie. 
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SESJA III

Prof.  UE dr hab.  El bieta Sobczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc a-
wiu), prezentowa a referat pt. Inteligentna specjalizacja struktury pracuj cych w kra-
jach Unii Europejskiej – analiza dynamiczna z wykorzystaniem shift-share analysis. 
Celem referatu by a dynamiczna analiza i ocena struktury pracuj cych w krajach 
Unii Europejskiej w oparciu o strukturalno-geogra  czn  metod  przesuni  udzia ów 
(Shift-Share Analysis). Ocenie zró nicowania i przemian poddano struktury pracu-
j cych w sektorach ekonomicznych wyodr bnionych wg intensywno ci dzia alno ci 
badawczo-rozwojowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2010. 

Dr  Mar ia  Klonowska-Matynia ,  dr  Grzegorz  Przekota  (Politechnika 
Koszali ska), Asymetryczne reakcje wynagrodze  na zmiany stopy bezrobocia i in  a-
cji. G ówny cel artyku u stanowi o podj cie próby oszacowania si y i kierunku reakcji 
zmian nominalnych i realnych wynagrodze  w Polsce na zmiany stopy bezrobocia 
oraz stopy in  acji. Analizy ilo ciowe zosta y przeprowadzone w oparciu o estymacj  
modeli ECM bez asymetrii i z asymetri , modeli VAR z funkcj  reakcji na impuls 
i dekompozycj  wariancji b du prognozy oraz modeli VECM.

Dr Ewa Kuside  (Uniwersytet ódzki), Konwergencja spo eczna w Polsce. 
W odró nieniu od licznych bada  ilo ciowych nad gospodarczym aspektem kon-
wergencji, Autorka skoncentrowa a si  na opisie procesu konwergencji w wymiarze 
spo ecznym. Cz  empiryczn  badania stanowi a zarówno analiza pojedynczych miar 
konwergencji spo ecznej, jak i konstrukcja wojewódzkich mierników HDI, s u cych 
pomiarowi spójno ci spo ecznej polskich województw.

Prof .  zw.  dr  hab.  Danuta  Strahl  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc a-
wiu), dr  Ma gorzata  Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), 
Klasy  kacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze wzgl du na poziom inteligent-
nego rozwoju. W referacie przedstawiono wyniki klasy  kacji europejskiej przestrzeni 
regionalnej ze wzgl du na stopie  zaawansowania i poziom inteligentnego rozwoju 
w regionach szczebla NUTS 2, w oparciu o warto ci statystyk pozycyjnych. Rozwój 
inteligentny regionów, wed ug za o e  badania uwzgl dnia  trzy  lary: innowacyjno , 
kreatywno  (Gospodarka Oparta na Wiedzy) i inteligentn  specjalizacj . Cechy te, 
opisane za pomoc  odpowiednich charakterystyk, stanowi y podstaw  do konstrukcji 
miar agregatowych dla okre lonych  larów, a tak e do klasy  kacji regionów. 

Dr Artur  Gajdos (Uniwersytet ódzki), Zró nicowanie wojewódzkie struktury 
pracuj cych wed ug poziomu wykszta cenia i grup zawodów w Polsce. G ównym 
celem opracowania by a prezentacja zmian struktury pracuj cych wed ug poziomu 
wykszta cenia oraz wielkich grup zawodowych w Polsce na poziomie wojewódz-
kim. W opracowaniu wykorzystano dane dotycz ce struktury pracuj cych wed ug 
poziomu wykszta cenia w wielkich grupach zawodowych w przekroju wojewódz-
kim pochodz ce z Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci (Labour Force 
Survey). 
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Dr Iwona Müller-Fr czek,  dr  Micha  Bernard Pie t rzak (Uniwersytet 
Miko aja Kopernika), Zastosowanie modelu MESS w przestrzenno-czasowej analizie 
stopy bezrobocia w Polsce. Autorzy artyku u przedstawili wyniki przestrzenno-cza-
sowej analizy stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 2004–2009, w powiatach 
Polski. W badaniu wykorzystano Matrix Exponential Model, w którym zale no ci 
przestrzenne reprezentowane s  w postaci wyk adniczej, opartej na macierzy s siedz-
twa. Wyniki badania, otrzymane przy zastosowaniu modelu MESS, zosta y skonfron-
towane z wynikami estymacji modelu SAR.

Dr Joanna Muszy ska,  dr  Iwona Müller-Fr czek,  dr  Micha  Ber-
nard  Pie t rzak (Uniwersytet Miko aja Kopernika), Analiza procesu konwergencji 
wydatków na ywno  gospodarstw domowych w Polsce. Tematyka artyku u doty-
czy a zagadnienia wydatków na ywno  gospodarstw domowych w Polsce, których 
poziom oraz dynamika, wed ug za o e  badania, stanowi  miar  dobrobytu badanych 
gospodarstw. Celem artyku u by a ekonometryczna analiza procesu konwergencji 
w zakresie udzia u wydatków na ywno  gospodarstw domowych w Polsce w latach 
1999–2010. Do oceny procesu wykorzystano wyniki estymacji dynamicznego modelu 
panelowego, w przekroju wojewódzkim.

Dr  Ma gorza ta  Markowska  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), 
Wykorzystanie miary dynamicznej atrakcyjno ci grup w przestrzenno-czasowej 
analizie innowacyjno ci regionów. W referacie przeprowadzono dynamiczn  (lata 
1999–2011) klasy  kacj  regionów UE szczebla NUTS 2, ze wzgl du na warto ci 
wybranych charakterystyk innowacyjno ci z wykorzystaniem metody k- rednich. 
Dalszym etapem badania by a ocena atrakcyjno ci dynamicznej otrzymanych grup. 
Do oceny otrzymanych wyników klasy  kacji, w aspekcie oddzia ywania klas, zapro-
ponowano miar  dynamicznej atrakcyjno ci grup w przestrzenno-czasowej analizie 
skupie .

Dr  hab .  in .  S tan i s aw S i rko ,  d r  Marzena  P io t rowska-Trybul l 
(Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Powi zania jednostek wojskowych 
z jednostkami samorz du terytorialnego: uj cie ilo ciowe i jako ciowe. W artykule 
zidenty  kowano istniej ce powi zania spo eczne, gospodarcze i przestrzenne jed-
nostek wojskowych z gminami i ich mieszka cami oraz okre lono si  tych powi -
za . Przedstawiono wyniki badania sonda owego przeprowadzonego na próbie 850 
respondentów w wybranych polskich gminach, w których stacjonuj  jednostki woj-
skowe. Badanie przeprowadzono tak e na reprezentatywnej dla si  zbrojnych, próbie 
o nierzy, których jednostki znajduj  si  w ró nych rejonach Polski.

SESJA IV (DOKTORANCI)

Mgr  Agata  ó taszek  (Uniwersytet ódzki), Przestrzenna analiza mikro-
symulacyjna udzia ów bezpo rednich wydatków na ochron  zdrowia w dochodach 
gospodarstw domowych w Polsce w latach 2009–2018. Autorka przedstawi a wyniki 
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eksperymentu mikrosymulacyjnego umo liwiaj cego analiz  udzia ów prywatnych 
bezpo rednich wydatków na ochron  zdrowia w dochodach gospodarstw domowych 
w Polsce w latach 2009–2018. Uzyskane wyniki pos u y y do przeprowadzenia prze-
strzennych analiz rednich udzia ów wydatków ambulatoryjnych i farmaceutycznych 
wed ug województwach.

Mgr  Edyta  aszkiewicz  (Uniwersytet ódzki), Wybrane aspekty budowy 
przestrzennych modeli wielopoziomowych. Celem przedstawionego przez Autork  
artyku u by o wskazanie mo liwo ci p yn cych z zastosowania modeli wielopozio-
mowych w analizach procesów przestrzennych. W pracy omówiono techniki imple-
mentacji ju  istniej cych konstrukcji w analizach struktur przestrzennych. Dodatkowo 
zaprezentowano mo liwo ci rozszerzenia tradycyjnych modeli wielopoziomowych 
w kierunku uwzgl dnienia interakcji przestrzennych.

Mgr Renata  Jaworska (Uniwersytet ódzki), Zastosowanie modelu MIMIC 
do budowy indeksu oddzia ywania na rodowisko. W artykule skoncentrowano si  
na mo liwo ci oszacowania indeksu oddzia ywania na rodowisko w wybranych 
krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem modelu MIMIC (Multiple Indicators 
Multiple Causes). Modele MIMIC nale ce do klasy modeli równa  strukturalnych 
(SEM), pozwalaj  na estymacj  modeli ze zmienn  ukryt . Ten typ modeli pozwala 
na badanie zale no ci pomi dzy wska nikami pe ni cymi rol  przyczyn i skutków 
oraz zmienn  nieobserwowaln  – indeksem oddzia ywania na rodowisko. Wyniki 
badania umo liwi y stworzenie rankingu krajów Unii Europejskiej ze wzgl du na 
jako  rodowiska. 

Mgr Maciej  Jewczak (Uniwersytet ódzki), w artykule pt. Problemy refundacji 
leków w analizach przestrzennych, podj  prób  oceny wyst powania przestrzennych 
zale no ci pomi dzy liczebno ci  aptek a liczb  lekarzy, liczb  zak adów opieki zdro-
wotnej, jak równie  determinant wskazuj cych na proces starzenia si  spo ecze stwa 
i stanu zdrowia Polaków. Podsumowanie bada  stanowi specy  kacja oraz estymacja 
modelu przestrzennego opisuj cego liczb  aptek w zale no ci od ró nych czynników 
spo eczno-gospodarczych.

Mgr Aneta  Staszek,  mgr Anna Weszczak (Uniwersytet ódzki), Wydatki 
na ochron  zdrowia: analiza porównawcza podregionów w Polsce. Przedmiot arty-
ku u stanowi a charakterystyka wydatków na ochron  zdrowia w Polsce w oparciu 
o wyniki estymacji przestrzenno-czasowego modelu ekonometrycznego. W opracowa-
niu podj to prób  wyja nienia zale no ci pomi dzy wydatkami na ochron  zdrowia 
a rozwojem gospodarczym kraju oraz innymi zmiennymi ekonomiczno-demogra-
 cznymi: poziomem dochodów, poziomem p odno ci, miertelno ci, liczb  ludno ci 

powy ej 65 roku ycia, liczb  ludno ci wiejskiej.
Mgr Maciej  Ber sewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Regresja 

PLS z uwzgl dnieniem wag przestrzennych na przyk adzie modelowania poparcia 
dla partii politycznych w wyborach do Sejmu 2011 roku. W artykule skoncen-
trowano si  na analizie danych wyborczych na poziomie powiatów, za pomoc  
modelu Przestrzennej Regresji Metod  Cz stkow  Najmniejszych Kwadratów 
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(SPLSR), umo liwiaj cego uwzgl dnienie wspó liniowo  zmiennych opisuj cych 
kszta towanie si  poparcia partii politycznych. Autor dokona  analizy porównaw-
czej SPLSR z modelami klasycznej regresji liniowej uwzgl dniaj cej czynnik 
przestrzenny, co umo liwi o wery  kacj  przydatno ci modelu SPLSR w badaniach 
spo eczno-ekonomicznych na przyk adzie modelowania poparcia dla partii politycz-
nych. 

Mgr  Joanna  Górn iak  (Uniwersytet ódzki), Dost pno  transportowa 
a  rozwój polskich województw w wietle analizy konwergencji regionalnej. 
W referacie omówiono problem dost pno ci transportowej z wyró nieniem infra-
struktury drogowej i kolejowej na tle spójno ci spo eczno-gospodarczej w poszcze-
gólnych województwach w Polsce. Poziom rozwoju transportu oszacowano na 
podstawie syntetycznego miernika rozwoju. Szacowanie stopnia zbie no ci pomi -
dzy  regionami przeprowadzono na podstawie testów klasycznej konwergencji regio-
nalnej.

Mgr Edyta  murkow (Uniwersytet ódzki), Poda  wykwali  kowanej kadry 
a perspektywy innowacyjnego rozwoju województw. Przedmiotem opracowania by a 
analiza poda y wykwali  kowanej kadry w kontek cie perspektyw przysz ego rozwoju 
innowacyjnego województw w Polsce. Analiza powy szych zjawisk oraz zwi zku 
mi dzy nimi zosta a przeprowadzona m.in. na podstawie badania pro  lu edukacyj-
nego województw oraz analizy potencjalnych kierunków i mo liwo ci kreowania 
zasobów pracy wysoko wykwali  kowanej, a tak e badania pro  lu innowacyjnego 
oraz poziomu innowacyjno ci poszczególnych województw. 

Mgr Emilia Modranka (Uniwersytet ódzki), Analiza koncentracji przestrzen-
nej oraz struktury wykorzystania rodków pomocowych pochodz cych z funduszy 
europejskich. Celem artyku u by a analiza koncentracji przestrzennej oraz struktury 
zrealizowanych projektów pomocowych wed ug obszarów wsparcia. Badanie zosta o 
przeprowadzone na podstawie zestawienia wygenerowanego z Krajowego Systemu 
Informatycznego SIMIK 07-13, o stanie wdra ania funduszy europejskich w powia-
tach (NUTS 4) w latach 2007–2012. Autorka przedstawi a g ówne problemy wynika-
j ce z powszechnego stosowania klasycznych miar koncentracji, nieuwzgl dniaj cych 
zale no ci przestrzennych.

Mgr  Roman Gavul iak  (University of Economics in Bratislava), Exploring 
social exclusion in The European Union, a quantitative approach. Autor referatu 
skoncentrowa  si  na identy  kacji podstawowych determinant wykluczenia spo ecz-
nego w Unii Europejskiej w latach 2005–2009, w oparciu o wykorzystanie metody 
analizy czynnikowej. Czynniki wykluczenia stanowi  cechy niemierzalne, które 
w badaniu zosta y sprowadzone do zmiennych mierzalnych. Porównanie wp ywu 
poszczególnych czynników w krajach UE 27 pozwoli o na wyodr bnienie pi ciu 
kategorii wykluczenia spo ecznego.
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SESJA V

Dr in .  Rober t  Pie t rzykowski  (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie), Mody  kacja macierzy wag i jej skutki w badaniu zale no ci prze-
strzennych. Podstawowym elementem analiz przestrzennych jest okre lenie interakcji 
pomi dzy badanymi jednostkami przestrzennymi oraz zapisanie ich w postaci macie-
rzy wag przestrzennych. Poniewa  macierz wag okre la si  a priori, a jako  dalszych 
analiz zale y od jej specy  kacji, dobór odpowiedniej macierzy wag stanowi powa ny 
problem metodologiczny. W pracy zaproponowano mody  kacj  macierzy wag „W”, 
która zawiera aby interakcje zwi zane z po o eniem badanej jednostki przestrzen-
nej, ale równie  uwzgl dnia aby wagi zwi zane z wieloma wybranymi cechami. 
Do wytworzenia nowej macierzy wag wykorzystano statystyk  opart  na warto ciach 
w asnych macierzy HE-1. Takie podej cie do problemu pozwala na uwzgl dnie-
nie zarówno zmienno ci oberwanych cech, jak i powi zania zachodz cych pomi dzy 
nimi.

Dr  Stanis aw Matus ik  (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), 
dr  Micha  Pie t rzak (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu), dr  Jus tyna 
Wilk  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), Analiza migracji wewn trznych 
w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu grawitacji. W artykule zosta a 
przeprowadzona analiza migracji wewn trznych dla 66 polskich podregionów 
z wykorzystaniem przestrzennego modelu grawitacji. Wery  kacji poddano zale no  
migracji od charakterystyk ekonomicznych, w tym poziomu inwestycji, warto ci 
PKB per capita, poziomu wynagrodze  oraz stopy bezrobocia. Tradycyjne podej cie 
w interpretacji zjawiska migracji poszerzone zosta o o analiz  efektów przestrzennych 
w przep ywie ludno ci, w odniesieniu zarówno do ród a, jak i miejsca docelowego 
migracji. 

P ro f .  UEK dr  hab .  Ba rba ra  Podo lec , d r  Pawe  Ulman ,  mgr 
Agnieszka Wa ga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Statystyczna ana-
liza przestrzennego zró nicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Przedmiotem 
opracowania by a prezentacja wyników analizy sytuacji mieszkaniowej w Polsce 
w uk adzie wojewódzkim z punktu widzenia zasobów mieszkaniowych i ich jako ci. 
Analiz  przeprowadzono w kontek cie sytuacji spo eczno-demogra  cznej woje-
wództw oraz pod k tem  nansowych mo liwo ci zaspokojenia potrzeb gospodarstw 
domowych w zakresie warunków mieszkaniowych. W tym celu wyodr bniono dwa 
zbiory zmiennych: 1) charakteryzuj ce sytuacj  spo eczno-demogra  czn  woje-
wództw oraz 2) opisuj ce zasoby mieszkaniowe oraz ich wyposa enie. W badaniach 
wykorzystano równie  syntetyczny miernik zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. 
Analiz  dope nia próba modelowania ekonometrycznego zjawisk charakteryzuj cych 
sytuacj  mieszkaniow  w wybranych regionach oraz prezentacja dynamiki zasobów 
mieszkaniowych.

Dr Artur  Lipieta ,  prof .  UEK dr  hab.  Barbara Pawe ek, dr  Jadwiga 
Kostrzewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Analiza statystyczna wydat-
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ków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych pa stwach strefy 
euro. Przedmiotem referatu by a prezentacja wyników analizy statystycznej wydatków 
na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w 16 pa stwach UE strefy euro. Do 
realizacji celu bada  wykorzystano wspó czesne metody statystycznej analizy wielo-
wymiarowej. 

SESJA VI

Prof .  zw.  dr  hab.  Kryst ian Heffner,  dr  Piotr  Gibas (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach), Poziom metropolitalno ci wybranych o rodków w Polsce. 
Znaczenie wag i zmiennych. W ród celów empirycznych referatu nale y wymieni  
prób  okre lenia przez Autorów poziomu metropolitalno ci miast szczebla regional-
nego i subregionalnego oraz zasi gu obszarów metropolitalnych poziomu regionalnego 
i subregionalego w porównaniu do regionów (NUTS2) oraz podregionów (NUTS3), 
jak równie  dokonanie klasy  kacji na regiony metropolitalne, mi dzy metropolitalne 
oraz peryferyjne. Celem teoretycznym by o stwierdzenie, na ile otrzymane wyniki 
uzale nione s  od sposobu doboru zmiennych do badania. 

Prof .  dr  hab.  arch.  Aleksander  Böhm (Politechnika Krakowska), dr  in . 
Wies aw Wa kowicz  (Instytut Rozwoju Miast), Gospodarowanie przestrzeni  
o wysokich walorach krajobrazowych. Przedmiotem artyku u by a próba odpowiedzi 
na pytanie czy jest mo liwe zachowanie walorów krajobrazu przy wykorzystaniu 
ich ekonomicznej warto ci oraz jakie instrumenty powinny zosta  wdro one w celu 
wykorzystania mechanizmów ekonomicznych do jego ochrony. W pierwszej cz ci 
wyst pienia po wi conej planowaniu krajobrazu zwrócono uwag  na problem roz-
woju gospodarczego obszarów obj tych ochron  krajobrazu. W drugiej cz ci omó-
wiono cechy krajobrazu, które decyduj  o jego ekonomicznej warto ci oraz mo liwe 
warianty rozwoju obszarów obj tych ochron  krajobrazu.

Dr Mariola  Chrzanowska,  dr  Nina Drejerska,  dr  Iwona Pomianek 
(Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Próba wyznaczenia obszaru 
funkcjonalnego Warszawy z wykorzystaniem wzgl dnego poziomu rozwoju (BZW) oraz 
miary Hellwiga. Przedmiotem bada  by o wyznaczenie grupy gmin otaczaj cych 
Warszaw , reprezentuj cych jednocze nie wysoki poziom rozwoju, zaliczanych do 
obszaru funkcjonalnego Warszawy. Klasy  kacji gmin dokonano w oparciu o miar  
wzgl dnego poziomu rozwoju (BZW) oraz miary Hellwiga. Do zbioru wska ników 
cz stkowych zaliczono zmienne z zakresu demogra  i, infrastruktury i inwestycji, 
rynku pracy, oraz aktywno ci ekonomicznej i spo ecznej. 

Dr  Barbara  Batóg,  dr  Iwona Fory  (Uniwersytet Szczeci ski), Badanie 
preferencji lokalizacyjnych nabywców mieszka  w obrocie wtórnym. Autorki dokona y 
przestrzennej analizy cen transakcyjnych, uzyskiwanych w obrocie wtórnym mieszka-
niami na lokalnym rynku oraz analizy rozk adu cech charakteryzuj cych sprzedawane 
mieszkania. Badanie koncentrowa o si  na przestrzennym zró nicowaniu cen uzyski-
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wanych na rynku wtórnym, w tym okre leniu odchyle  cen od przeci tnej w ka dej 
z wybranych lokalizacji. W artykule zwery  kowana zosta a hipoteza badawcza doty-
cz ca stabilno ci w czasie preferencji lokalizacyjnych nabywców mieszka . 

Dr  Sebast ian Gnat  (Uniwersytet Szczeci ski), Analiza zwi zków wybranych 
pozycji bud etowych gmin aglomeracji szczeci skiej z demogra  cznymi przejawami 
zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995–2010. W artykule przedstawiono 
wyniki badania dotycz cego demogra  cznego i, po cz ci,  nansowego aspektu zja-
wiska suburbanizacji na obszarach gmin otaczaj cych Szczecin. Analiza ilo ciowa 
zjawiska opiera a si  na badaniu zale no ci pomi dzy warto ciami wspó czynnika 
suburbanizacji oraz wybranymi pozycjami w bud etach gmin Ko baskowo, Dobra 
(Szczeci ska), Police, Goleniów, Kobylanka, Gry  no i Stare Czarnowo. Przepro-
wadzone badanie umo liwi o wery  kacj  pozytywnego wp ywu suburbanizacji na 
zwi kszenie dochodów gmin oraz wielko ci nak adów inwestycyjnych.

SESJA VII

Prof .  UEK dr  hab.  Zofia  Mielecka-Kubie  (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), Badanie przestrzennej autokorelacji wybranych przyczyn zgonów 
w Polsce. Przedmiotem analizy zaprezentowanego przez Autork  referatu, by y 
zale no ci przestrzenne charakteryzuj ce standaryzowane, ze wzgl du na wiek, 
wspó czynniki zgonów dla wybranych (najcz stszych) przyczyn zgonów w Polsce. 
Wyniki badania potwierdzi y przydatno  metod statystyki przestrzennej w badaniach 
epidemiologicznych. 

Dr El bieta  Ch dzy ska (Politechnika Wroc awska), Analiza przestrzennego 
zró nicowania poziomu rozwoju gospodarczego gmin dolno l skich. Autorka artyku u 
przedstawi a wyniki bada  nad czynnikami demogra  cznymi, ekonomicznymi oraz 
przestrzennymi decyduj cymi o zró nicowaniu potencja u rozwojowego gmin woje-
wództwa dolno l skiego. W celu klasy  kacji badanych jednostek przestrzennych ze 
wzgl du na poziom rozwoju, zastosowano taksonomiczne metody klasy  kacji i gru-
powania.

Prof .  d r  hab .  Magdalena  Osi ska ,  mgr  Marc in  Fa dzi sk i ,  mgr 
Tomasz Zdanowicz  (Uniwersytet Miko aja Kopernika), Ekonometryczna ocena 
ryzyka na gie dzie papierów warto ciowych w Szanghaju. Rynek kapita owy w Chi-
nach przez wiele lat nie by  w czony do globalnego rynku  nansowego. Dlatego te  
cechowa y go wy sze warto ci rednie zwrotów i mniejsze ryzyko. Dopiero kryzys 
 nansowy z roku 2007–2009 spowodowa  wi ksze zainteresowanie chi skim rynkiem 

kapita owym a w konsekwencji wzrost ryzyka. Celem prezentowanego artyku u by a 
analiza procesów zachodz cych wewn trz rynku, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
relacji mi dzy indeksami g ównymi gie dy w Szanghaju a indeksami reprezentuj -
cymi ró ne segmenty rynku. 
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Prof .  zw.  dr  hab.  Gra yna Trzpiot  (Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach), Przestrzenna regresja kwantylowa. G ównym celem wyst pienia by o 
wskazanie na mo liwo ci powi zania metodologii regresji kwantylowej i ekonome-
trycznego modelowania przestrzennego. Dodatkowe zasoby informacji o zmienno ci 
analizowanych wielko ci, wychodz ce poza tradycyjny opis klasycznej regresji, 
uzyskano na podstawie badania kwantyli. Estymacja kwantylowa w modelu prze-
strzennym uwydatnia zale no ci przestrzenne dla ró nych fragmentów rozwa anych 
rozk adów.

Mgr  Edyta  aszk iewicz  (Uniwersytet ódzki), Wielopoziomowy model 
zró nicowania wzrostu regionalnego. Modele wielopoziomowe znajduj  liczne 
zastosowania m.in. w analizach edukacyjnych, transportowych, ekologicznych czy 
epidemiologicznych. Istot  ich budowy jest identy  kacja efektów sta ych i losowych 
dla poszczególnych poziomów agregacji danych. Na gruncie przestrzennych analiz 
wzrostu regionalnego, modele tej klasy nie s  rozpowszechnione, mimo i  szereg 
bada  potwierdza przestrzenne grupowanie procesów wzrostu regionalnego. W pre-
zentowanym referacie, Autorka podj a prób  zastosowania modeli wielopoziomo-
wych w analizie zró nicowania wzrostu regionalnego.

SESJA PLAKATOWA

Mgr Witold Olszewski ,  mgr Dawid Budny (Uniwersytet ódzki), Gospo-
darka odpadami niebezpiecznymi na terenie województwa ódzkiego

Dr Danuta  Guzal -Dec ,  dr  in .  Magdalena  Zwol i ska-Ligaj  (Pa -
stwowa Szko a Wy sza im. Papie a Jana Paw a II w Bia ej Podlaskiej), Ocena 
procesów rozwoju obszarów wiejskich regionu lubelskiego z wykorzystaniem miar 
podobie stwa

Mgr Danuta  Rozp dowska-Matraszek (Uniwersytet ódzki), Analiza wie-
lowymiarowych danych przestrzenno-czasowych na przyk adzie zatrudnienia w opiece 
zdrowotnej w Polsce wed ug województw

Mgr Anna Ojrzy ska,  mgr Sebast ian Twaróg (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), Dynamika zmian zale no ci przestrzennej systemu cywilnego krwio-
dawstwa w Polsce

Mgr Anna Sul ima (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Analiza taksono-
miczna zró nicowania poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego gmin w wojewódz-
twie ma opolskim w latach 2002–2010

Mgr Piotr  St ro ek (Uniwersytet ódzki), Analiza porównawcza gospodarek 
opartych na wiedzy w pa stwach Unii Europejskiej z wykorzystaniem metodologii 
KAM
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Anita  Ma kowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wybory do Sejmu 
i Senatu 2011. Analiza danych w uj ciu przestrzennym.

Mgr Joanna Górna,  mgr Karol ina Górna (Uniwersytet Miko aja Koper-
nika w Toruniu), Przestrzenne i przestrzenno-czasowe tendencje i zale no ci PKB 
w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku

Dr Ewa K.  D ubakowska-Puzio  (Politechnika Koszali ska), dr  Micha  
Karpuk (Politechnika Koszali ska), mgr  Kamil  Puzio , Analiza jako ci us ug 
turystycznych w regionie ko obrzeskim z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych

Mgr Mar ta  Rado a (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Przestrzenne 
zró nicowanie umieralno ci osób w wieku produkcyjnym w Polsce wed ug cech demo-
gra  czno-spo ecznych

Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka – Uniwersytet ódzki




