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SPRAWOZDANIE Z XVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„MIKROEKONOMETRIA W TEORII I PRAKTYCE”

W dniach 5–7 wrze nia 2013 roku w Mi dzyzdrojach w hotelu „Wolin” odby a 
si  XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce”. 
Konferencja zosta a zorganizowana przez Katedr  Ekonometrii i Statystyki Wydzia u 
Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytetu Szczeci skiego oraz Instytut Ana-
liz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Przewodnicz cym Komitetu 
Organizacyjnego by  prof. zw. dr hab. Józef Hozer, sekretarzem – dr Anna Gdakowicz.

Konferencja zosta a obj ta patronatem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej 
Akademii Nauk.

W trakcie konferencji swój najnowszy dorobek zaprezentowali przedstawiciele 
wiod cych polskich uczelni, prowadz cy badania w takich dziedzinach jak: dzia al-
no  podmiotów gospodarczych, sektor ma ych i rednich przedsi biorstw, gospo-
darka morska, badanie gospodarstw domowych, innowacyjno  przedsi biorstw, 
rynki nieruchomo ci, rynek pracy, rynek ubezpiecze , rynek kapita owy, procesy 
demogra  czne, analizy regionalne, ekonomia behawioralna. Wyst pienia naukowców 
dotyczy y zarówno problemów teoretycznych, jak i sposobów ich rozwi zywania 
w praktyce.

Celem konferencji by a wymiana do wiadcze  naukowych dotycz cych zastoso-
wania metod ilo ciowych do badania zjawisk ekonomiczno-spo ecznych oraz integra-
cja rodowiska naukowego statystyków i ekonometryków w Polsce.

W konferencji uczestniczy o 90 osób: naukowców z polskich o rodków nauko-
wych oraz przedsi biorców zainteresowanych aplikacjami metod ilo ciowych 
w praktyce zawodowej. Byli to pracownicy oraz doktoranci nast puj cych o rodków 
naukowych: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie, 
Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Skierniewicach, Politechniki Gda skiej, 
Politechniki Warszawskiej, Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Szko y G ównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu, Uniwersytetu Gda skiego, Uniwersytetu 

ódzkiego, Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, 
Uniwersytetu Szczeci skiego, Uniwersytetu w Bia ymstoku, Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Wy szej Szko y Bankowej we Wroc awiu, Wy szej Szko y O  cerskiej Wojsk 
L dowych im. Gen. Tadeusza Ko ciuszki we Wroc awiu, Zachodniopomorskiego 
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Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a tak e przedstawiciele Narodowego 
Banku Polskiego, Urz du Statystycznego w Szczecinie, Urz du Miejskiego w Gry-
 cach, Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, OFE Polsat, Portu Szczecin- winouj cie 

SA, Polskich Terminali SA i Terminalu Promowego winouj cie Sp. z o.o.
W trakcie konferencji przeprowadzono 5 sesji plenarnych oraz sesj  plakatow . 

Prezentowane referaty oraz postery dotyczy y przede wszystkim aspektów teoretycz-
nych i metodologicznych mikroekonometrii. Jedna z sesji plenarnych – Sesja prak-
tyków – po wi cona by a zagadnieniom praktycznych aplikacji metod ilo ciowych 
w gospodarce.

Obradom w poszczególnych sesjach przewodniczyli: prof. dr hab. Krzysztof 
Jajuga, prof. dr hab. Edward Nowak, prof. dr hab. Stanis awa Bartosiewicz, prof. dr 
hab. Józef Hozer, prof. dr hab. Jan Purczy ski.

Podczas sesji plakatowej przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery. 
Postery ocenia a Komisja Konkursowa w nast puj cym sk adzie: prof. dr hab. Euge-
niusz Gatnar – przewodnicz cy, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk oraz prof. dr hab. 
Jerzy Wi niewski. Spo ród zaprezentowanych posterów, ocenianych za autorskie 
przygotowanie prezentacji nagrodzono trzy:
– pierwsze miejsce otrzyma a dr Iwona wieczewska (Uniwersytet ódzki) za 

poster nt. Efekty zewn trzne dzia alno ci innowacyjnej  rm – uj cie input-output,
– drugie miejsce – dr Marta Hozer-Ko miel (Uniwersytet Szczeci ski) za poster nt. 

Alokacja czasu kobiet z ma ymi dzie mi,
– trzecie miejsce – dr hab. Iwona Markowicz (Uniwersytet Szczeci ski) za poster 

nt. Funkcja hazardu likwidacji  rm.
Nagrody zosta y ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Z tre ci  wyg oszonych referatów oraz zaprezentowanych posterów b dzie si  
mo na zapozna  w przygotowywanym Zeszycie Naukowym pt. Metody ilo ciowe 
Uniwersytetu Szczeci skiego z serii Studia i Prace Wydzia u Nauk Ekonomicznych 
i Zarz dzania (http://www.wneiz.pl/sip/numery/rok2013/studia-i-prace-wneiz-
-nr-31-2013). Wybrane artyku y zostan  opublikowane w Folia Oeconomica Steti-
nensia Uniwersytetu Szczeci skiego (http://www.degruyter.com/view/j/foli). Poni ej 
przedstawiono (w porz dku alfabetycznym) autorów oraz tytu y zaprezentowanych 
podczas konferencji prac naukowych:
– Prof. dr hab. Stanis awa Bartosiewicz (Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu), 

dr El bieta Sta czyk (Urz d Statystyczny we Wroc awiu), Kontynuacja rozwa a  
na temat wybranych aspektów sytuacji spo eczno-gospodarczej ciany wschodniej 
w porównaniu z reszt  Polski w latach 2003–2011,

– Dr Barbara Batóg, prof. dr hab. Jacek Batóg (Uniwersytet Szczeci ski), Aktualne 
tendencje w zakresie wydajno ci pracy w polskiej gospodarce,

– Dr Iwona B k (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Wp yw metod 
doboru cech na efektywno  klasy  kacji na przyk adzie badania atrakcyjno ci 
turystycznej województw w Polsce,
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– Mgr Kamila Bednarz-Okrzy ska (Uniwersytet Szczeci ski), Modelowanie 
rozk adu empirycznych stóp zwrotu z akcji notowanych na GPW w Warszawie 
z wykorzystaniem logarytmicznej i klasycznej stopy zwrotu,

– Dr Monika Bolek, mgr Bartosz Grosicki (Uniwersytet ódzki), Prognozowanie 
p ynno ci w przedsi biorstwach w sektorze tradycyjnym i opartym na innowa-
cjach,

– Dr Krzysztof Dmytrów, dr Mariusz Doszy  (Uniwersytet Szczeci ski), Progno-
zowanie sprzeda y z zastosowaniem rozk adu gamma z korekcj  ze wzgl du na 
wahania sezonowe,

– Dr Mariusz Doszy , mgr Bart omiej Pachis (Uniwersytet Szczeci ski), Badanie 
efektywno ci prognoz zmiennych opisuj cych wybrane aspekty funkcjonowania 
Portu Szczecin – winouj cie,

– Prof. dr hab. Ewa Drabik (Politechnika Warszawska), Zwi zki pomi dzy regu ami 
aukcyjnymi a grami typu Banacha – Mazura,

– Dr Ewa Dziawgo (Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu), Analiza wra li-
wo ci ceny opcji  oored,

– Prof. dr hab. Iwona Fory  (Uniwersytet Szczeci ski), Stan szczeci skiego rynku 
nieruchomo ci w latach dekoniunktury gospodarczej,

– Dr Anna Gdakowicz (Uniwersytet Szczeci ski), Linia oporu a ceny mieszka  na 
rynku pierwotnym w wybranych miastach Polski,

– Dr Urszula Giera towska (Uniwersytet Szczeci ski), Inwestycje w wino,
– Prof. dr hab. Stefan Grzesiak, mgr Agnieszka Wyroz bska (Uniwersytet Szczeci -

ski), Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywno ci technicznej oddzia ów, 
– Dr Ma gorzata Guzowska (Uniwersytet Szczeci ski), Zasada Allee’go a ekono-

mia,
– Mgr Anna Horsecka, mgr Zygmunt Zaorski (PTE Polsat), Szacowanie niedoboru 

w OFE,
– Prof. dr hab. Józef Hozer (Uniwersytet Szczeci ski), Zmienne losowe czy nielo-

sowe w ekonometrii,
– Dr Marta Hozer-Ko miel (Uniwersytet Szczeci ski), Statystyczna analiza alokacji 

czasu kobiet z ma ymi dzie mi,
– Dr Pawe  Jamróz (Uniwersytet w Bia ymstoku), Efektywno  zarz dzaj cych 

funduszami spo ecznie odpowiedzialnymi,
– Dr Anna Janiga- miel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wykrywanie 

zjawisk szokowych w dynamice rozwoju gospodarczego wybranych krajów,
– Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar (Narodowy Bank Polski), Konkurencyjno  gospo-

darki Polski w wietle danych NBP,
– Dr Ma gorzata Kalbarczyk-St clik, dr Anna Nici ska (Uniwersytet Warszawski), 

Umieralno  a historie ycia,
– Mgr in . Dariusz Kloskowski (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej), Status 

quo w gospodarowaniu terenami wojskowymi,
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– Prof. dr hab. Sebastian Kokot (Uniwersytet Szczeci ski), W poszukiwaniu indek-
sów cen nieruchomo ci,

– Dr Henryk Kowgier (Uniwersytet Szczeci ski), Energetyka j drowa we wspó cze-
snym wiecie – wietlana przysz o  czy zagro enie,

– Dr in . ukasz Ku mi ski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), Rozk ady 
warto ci ekstremalnych w analizie zagro enia hydrologicznego na dolnym l sku,

– Dr Wojciech Ku mi ski, mgr Jaros aw Siergiej (Uniwersytet Szczeci ski), Ten-
dencje prze adunkowe w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej w uj ciu sezonowym wraz z prób  prognozy,

– Dr in . Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr in . Urszula Za uska (Uniwersytet 
ekonomiczny we Wroc awiu), Mo liwo ci otwarcia si  uczelni na kszta cenie 
ustawiczne,

– Dr Christian Lis ((Uniwersytet Szczeci ski), Warto  dodana brutto w testowaniu 
konwergencji gospodarczej,

– Dr hab. Iwona Markowicz (Uniwersytet Szczeci ski), Funkcja hazardu likwidacji 
 rm,

– Dr Adrianna Mastalerz-Kodzis, dr in . Ewa Po piech (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), Dynamika zmian demogra  cznych a wska nik zatrudnienia  uj -
cie regionalne,

– Dr Monika Mi kiewicz-Nawrocka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 
Zastosowanie redukcji szumu losowego metod  najbli szych s siadów do progno-
zowania ekonomicznych szeregów czasowych,

– Prof. dr hab. Edward Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), Rachu-
nek kosztów jako ród o danych w modelowaniu mikroekonometrycznym,

– Prof. dr hab. Jerzy Czes aw Ossowski (Politechnika Gda ska), Wzrost gospodar-
czy a zapotrzebowanie na prac  – teoria i rzeczywisto  gospodarcza Polski,

– Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Intu-
icyjna ocena behawioralnej warto ci bie cej,

– Dr Ma gorzata Podogrodzka (Szko a G ówna Handlowa), Nowe uwarunkowanie 
demogra  czne wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce,

– Prof. dr hab. Jan Purczy ski (Uniwersytet Szczeci ski), Wybrane aspekty progno-
zowania z wykorzystaniem klasycznych modeli trendu,

– Prof. dr hab. Jan Purczy ski, mgr Kamila Bednarz-Okrzy ska (Uniwersytet Szce-
ci ski), Uogólniony rozk ad t-studenta,

– Dr Ewa Putek-Szel g, mgr Joanna Ró a ska-Putek (Uniwersytet Szczeci ski), 
Badanie koniunktury na rynku nieruchomo ci rolnych,

– Dr Natalia Szozda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu), dr Artur wierczek 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wp yw lokalizacji punktów rozdzia u 
na efektywno  planowania popytu rynkowego w a cuchach dostaw,

– Dr Iwona wieczewska (Uniwersytet ódzki), Efekty zewn trzne dzia alno ci 
innowacyjnej przedsi biorstw – uj cie input-output,
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– Dr Agnieszka T uczak (Uniwersytet Opolski), Badanie przestrzenno-czasowego 
zró nicowania produkcji rolnej w Polsce,

– Prof. dr hab. Pawe  Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dochody 
z pracy kobiet a dochód gospodarstwa domowego,

– Dr Katarzyna Wawrzyniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), 
Badanie stabilno ci diagnoz w mikroskali,

– Dr Katarzyna Wawrzyniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), 
dr Barbara Batóg (Uniwersytet Szczeci ski), Polaryzacja powiatów województwa 
zachodniopomorskiego wed ug wybranych kategorii ekonomicznych,

– Prof. dr hab. Jerzy W. Wi niewski (Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu), Eko-
nometrologia,

– Mgr Olga Zajkowska (Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), 
Wp yw preferencji pracowników na luk  wynagrodzeniow  mi dzy kobietami 
a m czyznami w Polsce,

– Dr Zbigniew Zalewski (Zak ad Ubezpiecze  Spo ecznych), dr Sebastian Gnat 
(Uniwersytet Szczeci ski), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej 
jako narz dzia wspomagaj cego realizacj  celów strategicznych organizacji na 
przyk adzie Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych,

– Dr Katarzyna Zeug- ebro (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Analiza 
przestrzenna procesu starzenia si  spo ecze stwa polskiego,

– Mgr Beata Ziembicka (Uniwersytet Szczeci ski), Analiza struktury powierzchni 
mieszka  sprzedawanych w wybranej dzielnicy Szczecina w latach 2009–2012,

– Dr Konrad elazowski (Uniwersytet ódzki), Zastosowanie dynamiki systemów 
w modelowaniu rynku nieruchomo ci.
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