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POLSCY STATYSTYCY I MATEMATYCY

PROFESOR CZES AW DOMA SKI 
– TWÓRCA ÓDZKIEJ SZKO Y STATYSTYKI NIEPARAMETRYCZNEJ

Profesor Czes aw Doma ski edukacj  na poziomie podstawowym rozpocz  
w Or owie, dalej uczy  si  w Liceum Pedagogicznym w Radomsku, w Studium 
Nauczycielskim im. Ewarysta Estkowskiego w odzi, gdzie wybra  jako kierunek 
– matematyk . Temu przedmiotowi pozosta  wierny tak e w trakcie studiów uniwer-
syteckich w latach 1963–1968 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersy-
tetu ódzkiego. Uko czy  je uzyskuj c tytu  magistra matematyki za prac  z zakresu 
cybernetyki i teorii informacji pod tytu em S owniki bezprzecinkowe napisan  pod 
kierunkiem doc. dr hab. Jerzego Jaronia.

W 1968 r. rozpocz  prac  zawodow  jako nauczyciel akademicki w Uniwer-
sytecie ódzkim, zatrudniony na stanowisku asystenta, a potem adiunkta w Zak adzie 
Demogra  i i Statystyki Instytutu Ekonometrii i Statystyki U . 



Alina J drzejczak454

Czes aw Doma ski uzyska  doktorat w roku 1976 za rozpraw  pt. Ekonometryczne 
zastosowania testów serii napisan  pod kierunkiem profesora Zdzis awa Hellwiga.

Podstaw  do habilitacji w 1986 r. by a praca pt. Teoretyczne podstawy testów 
nieparametrycznych i ich zastosowanie w naukach ekonomiczno-spo ecznych opubli-
kowana w Wydawnictwie U . Natomiast ksi ka Testy statystyczne z roku 1990, wraz 
ze wcze niejszym dorobkiem naukowym, stanowi a podstaw  do uzyskania tytu u 
profesora, co mia o miejsce w roku 1991.

Dotychczasowe ycie i trwaj ca ju  46 lat kariera zawodowa prof. Czes awa 
Doma skiego nieprzerwanie zwi zana by a z Uniwersytetem ódzkim. Wa nymi 
etapami w jej kszta towaniu by o pe nienie nast puj cych funkcji:
– zast pca dyrektora Instytutu Ekonometrii i Statystyki U  (1976–1984),
– prodziekan Wydzia u Ekonomiczno-Socjologicznego U  (1987–1990),
– kierownik Zak adu Metod Statystycznych w Instytucie Ekonometrii i Statystyki 

U  (1987–1991),
– dziekan Wydzia u Ekonomiczno-Socjologicznego U  (1990–1993), 
– kierownik Katedry Metod Statystycznych od roku 1992, 
– prorektor U  do spraw ekonomicznych i promocji (1993–1996), 
– dyrektor Instytutu Ekonometrii i Statystyki U  (1997–2008),
– dyrektor Instytutu Statystyki i Demogra  i (2009-2013).

Stanowiska i etapy w karierze zawodowej Profesora w Uniwersytecie by y 
pochodn  Jego osi gni  w obszarze bada  naukowych, pracy dydaktycznej i dzia al-
no ci organizacyjnej, zw aszcza tej programuj cej badania i kszta cenie na poziomie 
uniwersyteckim. 

Donios o  osi gni  nauczyciela akademickiego w wymienionych p aszczy-
znach dzia ania zwykle bywa oceniana i mierzona liczb  i jako ci  publikacji nauko-
wych, rodzajem ilo ci  i stopniem trudno ci prowadzonych zaj  dydaktycznych, 
liczb  wypromowanych doktorów, magistrów, licencjatów, wreszcie uczestnictwem 
w gremiach opiniotwórczych i decyzyjnych na poziomie uczelni, regionu i kraju. 
Partycypacja profesora Czes awa Doma skiego w ka dym z wymienionych obsza-
rów dzia ania jest imponuj ca, a dalsze uwagi stanowi  b d  egzempli  kacj  tego 
stwierdzenia.

Profesor Czes aw Doma ski jest autorem lub wspó autorem 24 ksi ek, w tym 17 
ma charakter monogra  i, oraz ponad 200 artyku ów. W cz ci opracowa  zbiorowych 
oprócz autorstwa lub wspó autorstwa by  te  redaktorem publikacji.

Na szczególne wyró nienie w ród publikacji ksi kowych zas uguj  nast puj ce 
monogra  e: Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979, Testy staty-
styczne, PWE, Warszawa 1990, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 
2000, Statystyczne systemy ekspertowe, Wydawnictwo U , ód  1998 (wspó au-
torstwo z H. Gadeckim, K. Prusk , A. Ross ), Metody statystyki ma ych obszarów, 
Wydawnictwo U , ód  2001 (wspó autorstwo: K. Pruska), Statystyczne metody wnio-
skowania wielokrotnego, Wydawnictwo U , ód  2007 (wspó autorstwo: D. Parys), 
Nieklasyczne metody oceny efektywno ci i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne, 
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PWE, Warszawa 2011 (wspó autorstwo: J. Bia ek, K. Bolonek-Laso , A. Mikulec), 
Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo U , ód  2014 
(wspó autorstwo: D. Pekasiewicz, A. Baszczy ska, A. Witaszczyk). 

W rezultacie utrzymuj cych si  przez lata osi gni  naukowych o rodek ódzki 
kierowany przez prof. Czes awa Doma skiego awansowa  do grona licz cych si  
centrów bada  statystycznych, za  on sam do wspó twórców ódzkiej szko y staty-
stycznej. W krajowym rodowisku uwa any jest te  za twórc  ódzkiej szko y staty-
styki nieparametrycznej. Uznanie to przek ada si  równie  na jego rozleg e kontakty 
mi dzynarodowe i wspó prac  w ró nych okresach z zagranicznymi uniwersytetami, 
m.in. w Pradze, Rzymie, Lyonie, Madrycie, Mannheim, Heidelbergu, Kijowie, Pitts-
burgu, Barcelonie, Salonikach i Lizbonie.

Oprócz kwestii metodologicznych, m.in. takich jak teoretyczne podstawy testów 
nieparametrycznych, metody porównywania nieparametrycznych procedur wniosko-
wania statystycznego z procedurami parametrycznymi czy statystyka ma ych obsza-
rów, du o miejsca w badaniach naukowych prof. Czes awa Doma skiego zajmuje 
udzia  w pracach aplikacyjnych, wspomagaj cych rozwi zywanie problemów w ró -
nych dziedzinach i przejawach ycia spo eczno-gospodarczego, zw aszcza na terenie 

odzi i regionu ódzkiego. Mo na tu wymieni  badania nad:
– budow  ódzkiej skali rozwoju dzieci i m odzie y,
– stanem zdrowia i umieralno ci  niemowl t,
– modelami statystycznymi spo ycia wody przez mieszka ców odzi,
– rozwojem polskiej my li statystycznej i wk adem do niej statystyków ódzkich,
– tradycj  odzi akademickiej,
– jako ci  kszta cenia kadry ekonomistów w zale no ci od oczekiwa  ódzkich 

przedsi biorców,
– budow  ódzkiej karty ryzyka operacyjnego w zabiegach kardiochirurgicznych.

Wszystkie wymienione w tki badawcze oprócz spe niania celów dora nych 
zosta y utrwalone w licznych publikacjach zamieszczanych m.in. w Przegl dzie 
Statystycznym, Studiach Prawno-Ekonomicznych, Wiadomo ciach Statystycznych, 
Statistics in Transition oraz w formie samodzielnych prac lub raportów. Pe ny ich 
podgl d znajdzie czytelnik w zestawieniu bibliogra  cznym zamieszczonym w Acta 
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 280 (2012), s. 5–33. W tym miejscu 
przywo ujemy tylko publikacj  pt. Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby 
niedokrwiennej mi nia sercowego, wydan  w 2006 r. w Warszawie przez Wydaw-
nictwo Medyczne Plus s.c. Dzie o to jest wysoko oceniane przez kardiochirurgów 
polskich i zagranicznych i mo e by  traktowane jako wyraz uznania dla zespo u opra-
cowuj cego ódzk  Kart  Ryzyka Operacyjnego i Polska Kart  Ryzyka Operacyjnego.

Wa nym przejawem dzia alno ci naukowej jest uczestnictwo w konferencjach 
oraz organizacja tych przedsi wzi . Profesor Czes aw Doma ski od dziesi cioleci 
jest prekursorem i g ównym organizatorem mi dzynarodowej konferencji ,,Multiva-
riate Statistical Analysis” – MSA. W bie cym roku odb dzie si  ju  33. spotkanie 
tego gremium. Konferencja stanowi bardzo istotne forum dyskusyjne rodowiska 
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matematyków i statystyków zajmuj cych si  teori  i zastosowaniami statystyki wie-
lowymiarowej. Jednym z trwa ych efektów ko cowych tych spotka  i dyskusji s  
publikacje w ramach Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica. 

Od roku 1997 profesor Czes aw Doma ski jest g ównym organizatorem corocznej 
konferencji dydaktycznej po wi conej Metodom nauczania przedmiotów ilo ciowych. 
Warto ciowym osi gni ciem w tym przypadku jest integracja rodowiska matematy-
ków, statystyków, ekonomistów, informatyków – zarówno nauczycieli akademickich, 
jak i przedstawicieli ycia gospodarczego i samorz dów ró nych szczebli, w tym 
tak e z Urz du Miasta odzi. Innym trwa ym efektem tej konferencji oprócz wymiany 
do wiadcze  z zakresu metod nauczania w okresie uni  kacji i integracji europejskiej 
oraz globalizacji – s  tomy publikacji pokonferencyjnych wydawanych przez o  cyn  
uniwersyteck . Autorytet i dokonania Profesora w tym zakresie zosta y docenione 
przez statystyków europejskich, czego dowodem jest powo anie go na eksperta pro-
jektu European Master in Of  cial Statistics (EMOS). 

Wspó pracuj c z Salezja sk  Wy sz  Szko  Ekonomii i Zarz dzania w odzi, 
prof. Czes aw Doma ski by  pomys odawc  i promotorem unikatowej w skali kraju 
ogólnopolskiej konferencji Etyka w yciu gospodarczym, odbywaj cej si  od roku 
1997 w cyklu rocznym i ciesz cej si  znacz cym zainteresowaniem w skali kraju. 
Pok osiem tej konferencji s  zeszyty naukowe SWSEiZ zatytu owane Annales. Etyka 
w yciu Gospodarczym – dotychczas ukaza o si  15 tomów tego wydawnictwa, któ-
rego profesor Cz. Doma ski w latach 1997–2012 by  naczelnym redaktorem, publi-
kuj c w nim tak e w asne wyst pienia.

Kszta cenie kadr badawczych, podobnie jak uczestnictwo w radach i komitetach 
redakcyjnych czasopism i innych wydawnictwach naukowych, lokuj  si  zarówno 
w obszarze bada  naukowych, jak i prac programowo-organizacyjnych. Równie  
w tym wzgl dzie osi gni cia Profesora s  imponuj ce.

Wypromowa  On dotychczas 25 doktorów, sprawowa  opiek  naukow  w 10 
rozprawach habilitacyjnych. Wielokrotnie by  osob  wprowadzaj c  do tytu ów profe-
sorskich oraz recenzentem dorobku koniecznego do wyst powania o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego i tytu u profesora. Jest cz onkiem m. in. komitetu redakcyj-
nego czasopism: Statistics in Transition, które jest organem Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego, Wiadomo ci Statystycznych , Random Operators and Stochastic 
Equations. 

Z inicjatywy profesora Doma skiego reaktywowany zosta  Kwartalnik Staty-
styczny, który jako drugi periodyk PTS-u promuje i popularyzuje wiedz  statystyczn  
w spo ecze stwie, realizuj c tym samym jedno ze statutowych zada  wymienianego 
stowarzyszenia.

wiadectwem Jego zaanga owania w dzia alno  towarzystw naukowych jest wie-
loletnie uczestnictwo w pracach Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w którym ju  
czwart  kadencj  pe ni funkcj  prezesa (poprzednio w latach 1994–2005). Od roku 
2002 roku jest cz onkiem zwyczajnym Mi dzynarodowego Instytutu Statystycznego 
(ISI).
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Wiedza i kompetencje profesora Doma skiego sprawiaj , e jest on wybierany 
lub powo ywany do gremiów odpowiedzialnych za rozwój bada  statystycznych 
i szerzej, bada  naukowych w skali kraju. Wymieni  tu mo na pochodz ce z wyboru 
i utrzymuj ce si  ju  trzeci  kadencj  cz onkostwo w Centralnej Komisji ds. Stopni 
Naukowych i Tytu ów, cz onkostwo w Komisji Metodologicznej przy Prezesie GUS, 
powo anie na lata 2001–2002 do Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów. Od 
roku 1987 Profesor Doma ski wybierany jest do Komitetu Statystyki i Ekonometrii 
PAN, w którym w kadencji 2008–2012 pe ni  funkcj  wiceprzewodnicz cego, oraz do 
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Osi gni cia badawcze profesora Doma skiego, zarówno te indywidualne, jak 
i uzyskiwane w zespo ach i upowszechniane w publikacjach, wielokrotnie by y 
wyró niane nagrodami uczelnianymi, jak i resortowymi. Po raz pierwszy nagrod  
Ministra Nauki Szkolnictwa Wy szego i Techniki III stopnia uhonorowany zosta  
w 1977 r. za przywo ywan  ju  rozpraw  doktorsk  pt. Ekonometryczne zastosowania 
testów serii. Ostatnia z uzyskanych dotychczas nagród Ministra przyznana zosta a za 
ksi k  autorstwa Cz. Doma skiego, J. Bia ka, K. Bolonek-Laso , A. Mikulca, Nie-
klasyczne metody oceny efektywno ci i ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne, w roku 
2012. Praca ta w tym samym roku uzyska a równie  wyró nienie „ ódzka Eureka”, 
przyznawane przez Rad  ds. Szkolnictwa i Nauki przy Prezydencie Miasta odzi, za 
wybitne osi gni cia naukowe, artystyczne i techniczne. Nagrodzonymi przez Ministra 
by y równie  praca habilitacyjna i ksi ka profesorska. 

Profesor Czes aw Doma ski z zaanga owaniem realizuje si  w kszta ceniu 
i pracy dydaktycznej, stanowi cej wa n  cz  aktywno ci nauczyciela akademic-
kiego. Pierwszym jego zadaniem po przyj ciu do pracy w 1968 r. by o prowadzenie 
wicze  ze statystyki matematycznej dla studentów kierunku Ekonometria a pó niej 

Informatyka i Ekonometria. Przygotowanie tych zaj  wymaga o samodzielnego 
opracowania wielu twierdze  i przyk adów ich zastosowania w ekonomii. Dziesi  
lat pó niej opracowa  program wyk adów i wicze  dla przedmiotu „Metoda repre-
zentacyjna”. Towarzyszy o temu przygotowanie skryptu pt. Zbiór zada  z metody 
reprezentacyjnej, którego by  redaktorem i wspó autorem. Najwi ksz  jednak popular-
no ci  i zainteresowaniem studentów cieszy  si  skrypt opublikowany po raz pierwszy 
przez Wydawnictwo U  w 1979 r. pod tytu em Zbiór zada  ze statystyki. W miar  
mody  kacji i rozszerzania jego zakresu w kolejnych wydaniach (ostatnie VI wyda-
nie w 2001 r.), ksi ka ta, pod redakcj  Czes awa Doma skiego, przekszta ci a si  
w podr cznik statystyki pt. Metody statystyczne, teoria i zadania, ciesz cy si  nadal 
du  popularno ci . 

W swojej pracy dydaktycznej profesor Doma ski, oprócz zawodowego profesjona-
lizmu, zwraca uwag  na kszta towanie postaw patriotyczno-obywatelskich m odszych 
generacji oraz na etyczny aspekt uzyskiwania i wykorzystywania zdobywanej na 
studiach wiedzy. Zatem jest nauczycielem i wychowawc .

Z prac  dydaktyczn  wi e si  dzia alno  popularyzatorska profesora Doma skiego, 
w której wa ne miejsce zajmuje promocja postaci i sylwetek polskich statystyków i ich 
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wk adu w rozwój bada  statystycznych w skali krajowej i mi dzynarodowej. Profesor 
jest autorem wielu biogramów wa nych przedstawicieli tej dziedziny wiedzy, yj cych 
w XIX i XX w. Zosta y one zamieszczone w publikacjach – Sylwetki statystyków pol-
skich (w 1984 r. w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej w latach 1989, 1990) oraz 
w opracowaniu Statystycy polscy przygotowanym pod redakcj  prof. Miros awa Krzy ki 
w setn  rocznic  powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 

W okresie swojej dotychczasowej pracy zawodowej profesor Czes aw Doma -
ski by  wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami pa stwowymi, resortowymi oraz 
tytu ami przyznawanymi przez instytucje i stowarzyszenia. Najwa niejsze z nich to:
– Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Z ota Odznaka Honorowa „Za Zas ugi dla Statystyki RP” (trzykrotnie), 
– Odznaka Honorowa Miasta odzi, 
– Medal Bernardusa Bolzano Uniwersytetu im. Karola w Pradze. 

Alina J drzejczak – Uniwersytet ódzki
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