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1. Imię i Nazwisko 

Tomasz Żądło 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe  

 

 W październiku 1996 r. rozpocząłem jednolite stacjonarne studia magisterskie na 

Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach na 

kierunku Finanse i Bankowość. Od lutego 1999 r. studia były prowadzone w trybie 

Indywidualnego Planu i Programu Studiów pod kierunkiem prof. dr hab. J. Wywiała 

obejmując dodatkowo przedmioty wykładane w ramach specjalności Statystyka 

i Ekonometria. W czasie studiów ukończyłem dwa kursy z zakresu metody reprezentacyjnej 

zorganizowane przez University of Jyväskylä w Finlandii i International Association of 

Survey Statisticians. Ponadto miesięczną obowiązkową praktykę studencką odbyłem 

w Wielkiej Brytanii w firmie prowadzącej działalność w zakresie badań rynkowych a także  

otrzymałem stypendium Ministra Edukacji Narodowej. W lutym 2001 obroniłem z wynikiem 

bardzo dobrym pracę magisterską uzyskując: 

 

 dyplom magistra ekonomii 

Kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Finanse i Inwestycje 

Tytuł pracy magisterskiej: „Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów na 

przykładzie szacowania wpływów z podatków” 

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Wywiał 

 

W październiku 2001 roku rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze 

Statystyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W styczniu 2006 roku obroniłem 

dysertację doktorską  (nagrodzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego): 

 

 stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Zarządzania 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena parametrów dziedzin populacji z wykorzystaniem 

podejścia modelowego” 

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Wywiał 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Od początku działalności naukowej jestem związany z Katedrą Statystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (wcześniej Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach), gdzie byłem asystentem stażystą (2000 – 2001), a następnie zostałem 

zatrudniony na stanowisku asystenta (2003 – 2006) i adiunkta (2006 – obecnie). 

 

 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego i skład jednotematycznego cyklu publikacji  

 

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiam jednotematyczny cykl czerech publikacji pod 

tytułem: 

 

PODEJŚCIE MODELOWE I MIESZANE W STATYSTYCE MAŁYCH OBSZARÓW. 

BADANIA EKONOMICZNE PROWADZONE W JEDNYM I W WIELU OKRESACH 

 

Cykl obejmuje monografię i trzy artykuły opublikowane w czasopismach ujętych na liście 

Journal Citation Reports (JCR)
1
: 

[1] Żądło, T. (2015), Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście 

modelowe i mieszane, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice. 

[2] Żądło, T. (2015), On prediction for correlated domains in longitudinal surveys, 

Communications in Statistics – Theory and Methods, 44 (4), 683-697 (IF: 0,284;  

IF-5: 0,405). 

[3] Żądło, T. (2014), On longitudinal moving average model for prediction of 

subpopulation total, Statistical Papers, w druku, dostępny na stronie internetowej 

wydawnictwa Springer (IF: 0,82; IF-5: 0,879). 

[4] Żądło, T. (2014), On the prediction of the subpopulation total based on spatially 

correlated longitudinal data, Mathematical Population Studies, 21 (1), 30-44 (IF: 0,375; 

IF-5: 0,587). 

                                                           
1
 Impact factor (IF) oraz pięcioletni impact factor (IF-5) podano według listy z roku 2013 – najnowszej 

obecnie dostępnej w bazie Web of Science. 
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4.2. Omówienie celu naukowego 

 

 Racjonalne podejmowanie decyzji ekonomicznych wymaga dostępności dokładnych 

i szczegółowych informacji. Wraz z rozwojem analiz ilościowych i rosnącą liczbą badań 

reprezentacyjnych zleceniodawcy badań zaczęli zgłaszać popyt na informacje na coraz 

niższym poziomie agregacji. Istotną rolę odegrał tu rozwój technologii komputerowych po 

II wojnie światowej. Obecnie decydentom nie wystarczają już szacunki na poziomie całej 

populacji czy na poziomie dużych podpopulacji. Przedmiotem zainteresowania stały się 

dokładne oceny charakterystyk podpopulacji nawet takich, których liczebność w próbie jest 

niewielka czy zerowa. Jednocześnie ograniczenia finansowe powodują, że nie jest możliwe 

ciągłe zwiększanie liczebności prób tak, aby można było szacować z odpowiednią 

dokładnością charakterystyki coraz mniejszych podpopulacji z wykorzystaniem klasycznych 

metod. Problem ten rozwiązuje się z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, 

które mają już ugruntowaną pozycję w badaniach ekonomicznych (o czym świadczy szereg 

aplikacji prezentowanych m.in. w pracy [1]). 

 Celem pracy jest zaproponowanie nowych, bardziej dokładnych metod estymacji 

i predykcji charakterystyk podpopulacji wraz z autorskimi metodami oceny ich dokładności 

z uwzględnieniem: 

 wnioskowania na podstawie prób celowych (z wykorzystaniem podejścia 

modelowego) i prób losowych (możliwe z wykorzystaniem zarówno podejścia 

modelowego jak i mieszanego), 

 wnioskowania w oparciu o dane pochodzące z badań prowadzonych w jednym 

okresie, w tym możliwości zwiększania dokładności oszacowań poprzez 

wykorzystanie informacji spoza rozważanej podpopulacji, 

 wnioskowania w oparciu o dane pochodzące z badań wielookresowych, w tym 

możliwości zwiększania dokładności oszacowań poprzez wykorzystanie informacji 

spoza rozważanej podpopulacji i spoza rozważanego okresu, 

 szacowania dowolnych charakterystyk podpopulacji, a nie tylko tych, które można 

zapisać w postaci kombinacji liniowej wartości badanej zmiennej, 

 oceny dokładności estymacji i predykcji. 
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4.3. Omówienie osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego 

wykorzystania 

 

 Najważniejsze wyniki teoretyczne i aplikacyjne, prezentowane w monografii [1] na 

tle literatury międzynarodowej, można podzielić na 5 grup zagadnień badawczych. 

Grupa 1. Predykcja kombinacji liniowej w badaniach prowadzonych w jednym 

okresie. Royall (1976)
2
 zaproponował najlepszy liniowy nieobciążony predyktor kombinacji 

liniowej zmiennych losowych, których realizacjami są wartości badanej zmiennej (w tym 

wartości średniej i wartości globalnej w podpopulacji). Predyktor ten jest jednak rzadko 

analizowany w literaturze statystyki małych obszarów. Przykładowo, w monografii Rao 

(2003)
3
, będącej jedną z najważniejszych prac z tego zakresu, wspomina się o nim tylko na 

dwóch stronach. Własności jego wersji empirycznej, tj. gdy nieznane parametry są 

zastępowane estymatorami, też nie są przedmiotem szerokich analiz w literaturze 

międzynarodowej. W statystyce małych obszarów rozważa się natomiast empiryczną wersję 

predyktora Hendersona (1950)
4
, która nie jest predyktorem kombinacji liniowej wartości 

badanej zmiennej (w tym wartości średniej czy globalnej) ale pewnego jej przybliżenia. 

Rozważania teoretyczne dotyczące własności tego predyktora są jednak szczegółowo 

omawiane w literaturze światowej, a obejmują zarówno dowód jego nieobciążoności, 

przybliżoną postać jego błędu średniokwadratowego (z dowodem rzędu przybliżenia) i jego 

asymptotycznie (przy liczbie domen dążącej do nieskończoności) nieobciążone estymatory 

uzyskane poprzez rozwinięcie w szereg Taylora, wykorzystanie parametrycznej metody 

bootstrap czy metody jackknife i ważonej metody jackknife. Stąd pojawia się problem ich 

uogólnienia na przypadek empirycznej wersji predyktora Royalla (1976), który podjąłem 

jeszcze przed doktoratem dowodząc nieobciążoności empirycznej wersji predyktora Royalla 

(1976)
5
 a następnie w rozprawie doktorskiej i po uzyskaniu stopnia doktora wyprowadzając 

przybliżoną postać błędu średniokwadratowego (z dowodem rzędu przybliżenia) i jego 

asymptotycznie nieobciążone estymatory uzyskane poprzez rozwinięcie w szereg Taylora
6
. 

W drugim rozdziale pracy [1] dokonałem dalszych uogólnień: 

                                                           
2
 Royall, R.M. (1976), The Linear Least Squares Prediction Approach to Two-Stage Sampling, Journal of the 

American Statistical Association, 71, 657-473. 
3  

Rao, J.N.K. (2003), Small Area Estimation, John Wiley & Sons, New York. 
4
 Henderson, C.R. (1950), Estimation of Genetic Parameters (Abstract), Annals of Mathematical Statistics, 21, 

309-310. 
5
 Żądło, T. (2004), On Unbiasedness of Some EBLU Predictor, In: Antoch J. (ed.), Proceedings in 

Computational  Statistics 2004, Physica-Verlag, Heidelberg-New York, 2019-2026.  
6
 Żądło, T. (2009), On MSE of EBLUP, Statistical Papers, 50, 101-118, (czasopismo ujęte na liście JCR, 

IF: 0,396; IF-5: 0,475).  
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 uogólniłem rozważania dotyczące przybliżonej postaci błędu średniokwadratowego 

empirycznej wersji predyktora Royalla (1976) i jego estymacji na przypadek 

kombinacji liniowej wartości globalnych w domenach, której przypadkiem 

szczególnym jest m.in. suma wartości globalnych w domenach, czyli agregacja 

oszacowań,  

 pokazałem, że empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor Royalla (1976) 

jest empirycznym najlepszym predyktorem, co pozwoliło na wykorzystanie metody 

jackknife, zaproponowanej w Jiang, Lahiri i Wan (2002)
7
 oraz ważonej metody 

jackknife, zaproponowanej w Chen i Lahiri (2002)
8
 do estymacji jego błędu 

średniokwadratowego, 

 uogólniłem estymator błędu średniokwadratowego wykorzystujący parametryczną 

metodę bootstrap zaproponowany dla empirycznej wersji predyktora Hendersona 

(1950) w Butar i Lahiri (2003)
9
 na przypadek empirycznej wersji predyktora Royalla 

(1976) oraz udowodniłem jego asymptotyczną nieobciążoność.  

Ponadto przedstawiłem szereg propozycji szczegółowych: 

 zaproponowałem trzy nowe modele nadpopulacji będące przypadkami szczególnymi 

ogólnego mieszanego modelu liniowego, 

 dla każdej z nich wyprowadziłem postać najlepszego liniowego nieobciążonego 

predyktora wartości globalnej w domenie oraz zaproponowałem asymptotycznie 

nieobciążone estymatory błędu średniokwadratowego jego wersji empirycznej
10

, 

 uogólniłem wszystkie własne propozycje oraz inne prezentowane za literaturą 

w drugim rozdziale pracy [1] na przypadek predykcji kombinacji liniowej wartości 

globalnych. 

Osiągnięcia aplikacyjne w tym obszarze badań obejmują wykorzystanie autorskich propozycji 

predyktorów z zastosowaniem rzeczywistych danych pochodzących ze spisu rolnego 

i badanie symulacyjne ich własności (prezentowane w drugim rozdziale pracy [1]). 

                                                           
7
 Jiang, J., Lahiri, P, Wan, S.-M. (2002). Unified Jackknife Theory For Empirical Best Prediction With  

M-estimation, The Annals of Statistics, 30, 1782-1810. 
8
 Chen, S., Lahiri, P. (2002), A Weighted Jackknife MSPE Estimator in Small-Area Estimation, Proceedings of 

the Section on Survey Research Methods, American Statistical Association, 473–477. 
9
 Butar, F. B., Lahiri, P. (2003), On Measures of Uncertainty of Empirical Bayes Small-Area Estimators, Journal 

of Statistical Planning and Inference, 112, 63-76. 
10

 co jest uogólnieniem rozważań prezentowanych w:  

Prasad, N.G.N, Rao, J.N.K. (1990), The Estimation of Mean the Mean Squared Error of Small Area 

Estimators, Journal of the American Statistical Association, 85, 163-171. 
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Grupa 2. Predykcja kombinacji liniowej w badaniach wielookresowych. 

W międzynarodowej literaturze z zakresu statystyki małych obszarów brakuje prac, które 

dotyczą predykcji kombinacji liniowej wartości badanej zmiennej (w tym wartości średniej 

i wartości globalnej w podpopulacjach) na podstawie modeli zakładanych dla danych 

przekrojowo-czasowych uwzględniających jednocześnie: korelację w czasie i przestrzeni na 

poziomie agregacji niższym niż podpopulacje, możliwość występowania zmian w populacji 

i w podpopulacjach w czasie oraz zmian przynależności elementów populacji do podpopulacji 

w czasie. W trzecim rozdziale pracy [1]: 

 zaproponowałem wielookresowy model nadpopulacji uwzględniający wszystkie 

wymienione powyżej aspekty, 

 dla zaproponowanego modelu nadpopulacji wyprowadziłem postać najlepszego 

liniowego nieobciążonego predyktora kombinacji liniowej zmiennych losowych, 

zaproponowałem estymatory błędu średniokwadratowego jego wersji empirycznej 

z wykorzystaniem rozwinięcia w szereg Taylora, metody jackknife, ważonej metody 

jackknife oraz dwa estymatory wykorzystujące parametryczną metodę bootstrap, 

 pokazałem możliwości wykorzystania zaproponowanego predyktora do predykcji 

kombinacji liniowej zmiennych losowych w okresach przyszłych. 

Ponadto przedstawiłem szereg propozycji szczegółowych: 

 zaproponowałem trzy przypadki szczególne przedstawionego modelu przyjmując 

założenie niezależności pomiędzy profilami (tj. wektorami zmiennych losowych dla 

danego elementu populacji należącego do danej podpopulacji),  

 zaproponowałem przypadek szczególny modelu przyjmując występowanie korelacji 

pomiędzy profilami wewnątrz domen,  

 zaproponowałem przypadek szczególny modelu przyjmując występowanie korelacji 

pomiędzy profilami wewnątrz grup domen,  

 dla każdej z powyższych propozycji wyprowadziłem postać najlepszego liniowego 

nieobciążonego predyktora kombinacji liniowej zmiennych losowych oraz 

zaproponowałem asymptotycznie nieobciążone estymatory błędu 

średniokwadratowego ich wersji empirycznych.  

Osiągnięcia aplikacyjne w tym obszarze badań obejmują wykorzystanie autorskich propozycji 

predyktorów na potrzeby predykcji wartości globalnej nakładów inwestycyjnych 

w podpopulacjach firm na podstawie rzeczywistych danych przekrojowo-czasowych i badanie 

symulacyjne ich własności (prezentowane w trzecim rozdziale pracy [1]). 
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  Grupa 3. Predykcja dowolnych charakterystyk podpopulacji w badaniach 

wielookresowych. Prezentowane do tej pory autorskie propozycje ograniczały się do 

problemu predykcji kombinacji liniowej zmiennych losowych w tym predykcji wartości 

średniej i wartości globalnej w podpopulacji. Pozostaje więc problem szacowania innych 

charakterystyk podpopulacji. Rozwiązaniem może być wykorzystanie empirycznych 

najlepszych predyktorów, które w przypadku badań prowadzonych w jednym okresie są 

studiowane w pracy Molina i Rao (2010)
11

. W rozdziale piątym pracy [1]: 

 zaproponowałem empiryczny najlepszy predyktor dowolnej charakterystyki 

podpopulacji możliwy do wykorzystania w badaniach wielookresowych w przypadku 

występowania korelacji w czasie i przestrzeni, występowania zmian w populacji 

i w podpopulacjach w czasie oraz zmian przynależności elementów populacji do 

podpopulacji w czasie, 

 pokazałem możliwości wykorzystania zaproponowanego predyktora do predykcji 

dowolnej charakterystyki podpopulacji w okresach przyszłych (co nie jest możliwe 

z wykorzystaniem podejścia prezentowanego w Molina i Rao 2010). 

Osiągnięcia aplikacyjne w tym obszarze badań obejmują wykorzystanie zaproponowanego 

predyktora do oceny różnych charakterystyk (w tym m.in. kwartyli, odchylenia 

standardowego, współczynników asymetrii i kurtozy) produkcji sprzedanej przemysłu ogółem 

w podpopulacjach na podstawie rzeczywistych danych przekrojowo-czasowych, 

a także badanie symulacyjne jego własności (prezentowane w piątym rozdziale pracy [1]). 

  Grupa 4. Wykorzystanie podejścia mieszanego w badaniach wielookresowych. 

Podejście mieszane nazywane również wspomaganiem modelami nadpopulacji pozwala na 

prawidłowe wnioskowanie w przypadku błędnej specyfikacji modelu nadpopulacji, gdyż 

nawet w takiej sytuacji estymatory i predyktory mają dobre własności z punktu widzenia 

podejścia randomizacyjnego. W rozdziale czwartym pracy [1]: 

 przedstawiłem nową autorską propozycję zmodyfikowanego uogólnionego estymatora 

regresyjnego możliwą do stosowania w badaniach prowadzonych w jednym okresie,  

a dla przypadku badań wielookresowych 

 zaproponowałem trzy nowe estymatory kalibrowane, 

 przedstawiłem dwie nowe autorskie propozycje estymatorów modelowo-

kalibrowanych, 

                                                           
11

 Molina, I., Rao, J.N.K. (2010), Small Area Estimation of Poverty Indicators, The Canadian Journal of 

Statistics, 38 (3), 369-385. 
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 zaproponowałem dwa pseudoempiryczne najlepsze liniowe nieobciążone predyktory. 

Osiągnięcia aplikacyjne w tym obszarze badań obejmują wykorzystanie zaproponowanych 

estymatorów i predyktorów do szacowania liczby bezrobotnych w podpopulacjach na 

podstawie rzeczywistych danych przekrojowo-czasowych oraz badanie symulacyjne ich 

własności (prezentowane w czwartym rozdziale pracy [1]). 

Grupa 5. Mierniki dokładności predykcji. Najczęściej wykorzystywanym 

miernikiem dokładności predykcji jest błąd średniokwadratowy, będący średnią kwadratów 

błędów predykcji, których rozkład charakteryzuje się (zazwyczaj bardzo silną) prawostronną 

asymetrią. Ponadto lepszy predyktor jest zwyczajowo definiowany jako ten, który 

charakteryzuje się mniejszym błędem średniokwadratowym. Z tego powodu uogólniłem 

miernik dokładności predykcji zaproponowany w pracy Żądło (2013)
12

 (niezaliczonej do 

jednotematycznego cyklu). W pracy [1]: 

 w rozdziale 1 zaproponowałem dwa wielowymiarowe mierniki dokładności predykcji,  

 w rozdziałach 2, 3 i 5 zaproponowałem ich estymatory dla empirycznych najlepszych 

liniowych nieobciążonych predyktorów i empirycznych najlepszych predyktorów 

w przypadku badań prowadzonych w jednym okresie i badań wielookresowych. 

Osiągnięcia aplikacyjne w tym obszarze badań obejmują wykorzystanie zaproponowanych 

mierników do oceny dokładności autorskich propozycji predyktorów i analizę obciążeń ich 

estymatorów w badaniach symulacyjnych prezentowanych w pracy [1]. 

Ponadto szczegółowe rozważania mieszczące się w prezentowanej powyżej drugiej 

grupie zagadnień są przedmiotem analiz w pracach [2], [3] i [4]. Zaproponowałem w nich 

empiryczne najlepsze liniowe nieobciążone predyktory liniowej kombinacji zmiennych 

losowych i estymatory ich błędów średniokwadratowych dla autorskich modeli nadpopulacji 

zakładanych dla danych przekrojowo-czasowych będących przypadkami szczególnymi 

ogólnego mieszanego modelu liniowego. Uwzględniałem możliwość zmian populacji 

i podpopulacji w czasie (w tym zmiany przynależności elementów populacji do podpopulacji) 

oraz: 

 w pracy [3] zakładałem jednocześnie korelację w czasie (z wykorzystaniem modelu 

średniej ruchomej pierwszego rzędu) i korelację w przestrzeni wewnątrz podpopulacji 

(z wykorzystaniem przestrzennego modelu średniej ruchomej), 
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 Żądło, T. (2013), On Parametric Bootstrap and Alternatives of MSE, Proceedings of 31st International   

Conference Mathematical Methods in Economics 2013 (materiały konferencji indeksowane w Web of 

Science), College of Polytechnics Jihlava, 1081-1086. 
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 w pracy [4] zakładałem jednocześnie korelację w czasie (z wykorzystaniem modelu 

autoregresyjnego pierwszego rzędu) i korelację w przestrzeni wewnątrz podpopulacji 

(z wykorzystaniem przestrzennego modelu autoregresyjnego), 

 w pracy [2] zakładałem jednocześnie korelację w czasie (z wykorzystaniem modelu 

autoregresyjnego pierwszego rzędu w czasie) i korelację w przestrzeni, ale zarówno 

wewnątrz podpopulacji jak i pomiędzy nimi (z wykorzystaniem przestrzennego 

modelu autoregresyjnego), 

Od strony aplikacyjnej rozważania prowadzone w pracach [2], [3] i [4] wymagały nie tylko 

przygotowania autorskich programów umożliwiających obliczenie wartości 

zaproponowanych predyktorów i ocen ich błędów średniokwadratowych, ale również 

przygotowania programów pozwalających na szacowanie parametrów proponowanych 

modeli. W każdym z wymienionych artykułów przedstawiłem wyniki badań symulacyjnych, 

w których analizowałem dokładność zaproponowanych predyktorów i obciążenia 

zaproponowanych estymatorów błędów średniokwadratowych. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych i współpracy 

międzynarodowej 

 

5.1. Wybrane pozostałe publikacje naukowe 

 

Poniżej są prezentowane moje wybrane publikacje naukowe po uzyskaniu stopnia 

doktora, które nie zostały zaliczone do jednotematycznego cyklu publikacji. Obejmują one 

m.in. dwa kolejne artykuły opublikowane w czasopismach ujętych na liście JCR, co daje 

łącznie 5 samodzielnych publikacji w czasopismach ujętych na liście JCR. Większość moich 

prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora można zakwalifikować do prezentowanych 

poniżej czterech obszarów badań w statystyce małych obszarów. 

Pierwszym obszarem jest podejście modelowe w badaniach prowadzonych 

w jednym okresie. W tym zakresie mieszczą się publikacje dotyczące: 

 metod wykorzystujących modele typu B, czyli modele zakładane dla zmiennych 

losowych, których realizacjami są wartości badanej zmiennej (ang. unit-level models):  

- Żądło, T. (2011), On some practical issues in prediction of domain mean and 

fraction, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 255, 341-350. 
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- Żądło, T. (2008), On accuracy of some EBLU predictor, Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia Oeconomica, 216, 211-221. 

- Żądło, T. (2006), On accuracy of EBLUP under random regression coefficient 

model, Statistics in Transition, 7(6), 887-903. 

 metod wykorzystujących modele typu A, czyli modele zakładane dla bezpośrednich 

estymatorów parametrów podpopulacji (ang. area-level models): 

- Żądło, T. (2012), O predykcji wartości globalnej w domenie z wykorzystaniem 

informacji o zmiennych dodatkowych przy założeniu modelu Faya-Herriota, Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 271, 243-256. 

- Żądło, T. (2009), On prediction of the domain total under some special case of 

type A General Linear Mixed Model, Acta Universitatis Lodziensis, Folia 

Oeconomica, 228, 105-113. 

 oceny dokładności predykcji: 

- Żądło, T. (2013), On parametric bootstrap and alternatives of MSE, Proceedings 

of 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, 

College of Polytechnics Jihlava (ISBN: 978-80-87035-76-4), materiały 

konferencyjne indeksowane w Web of Science, 1081-1086. 

- Żądło, T. (2013), On MSE estimation of some misspecified predictor, Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 286, 163-170. 

- Żądło, T. (2009), On MSE of EBLUP, Statistical Papers, 50, 101-118, (IF 0,396; 

IF-5: 0,475)
13

. 

Drugim obszarem badań jest podejście modelowe w badaniach wielookresowych. 

W tym zakresie mieszczą się publikacje dotyczące: 

 predykcji z wykorzystaniem różnych modeli zakładających niezależność profili:  

- Żądło, T. (2013), On some problem of prediction of domain total in longitudinal 

surveys when auxiliary information is available, Studia Ekonomiczne, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 133, 86-106. 

- Żądło, T. (2011), On prediction of linear combination of domains’ totals in 

longitudinal analysis, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 65, 57-72.  

- Żadło, T. (2010), On prediction of domain total based on balanced panel data, Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 235, 63-72. 
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 W artykule zaprezentowałem propozycje teoretyczne przedstawione w doktoracie poszerzone o szczegółowe 

analizy symulacyjne. 
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- Żądło T. (2009), On prediction of domain totals based on unbalanced longitudinal 

data, 97-111, in: Wywiał J., Żądło T. (eds.), Survey Sampling in Economic and 

Social Research, Wydawnictwo AE Katowice, 96-110. 

 predykcji z wykorzystaniem modeli zakładających skorelowanie profili (które – choć nie 

wchodzą w skład jednotematycznego cyklu – uzupełniają rozważania prowadzone 

w artykułach [3] i [4] o ocenę wpływu estymacji parametrów, złej specyfikacji macierzy 

wag przestrzennych oraz o alternatywne metody oceny błędu średniokwadratowego): 

- Żądło, T. (2013), On MSE estimators of EBLUP of domain total under some 

longitudinal model, Mathematical Economics, 9 (16), 117-127. 

- Żądło, T. (2013), On parameter estimation of some longitudinal model, Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 285, 61-68. 

- Żądło, T. (2012), On accuracy of two predictors for spatially and temporally 

correlated longitudinal data, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 120, 97-105. 

- Żądło, T. (2012), On misspecification of spatial weight matrix for small area 

estimation in longitudinal analysis, Comparative Economic Research, Central and 

Eastern Europe, 4, 305-318. 

 weryfikacji założeń modeli nadpopulacji wykorzystywanych w statystyce małych 

obszarów: 

- Krzciuk, M., Żądło T. (2014), On some tests of variance components for linear 

mixed models, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, 189, 77-85. 

- Krzciuk, M., Żądło T. (2014), On some tests of fixed effects for linear mixed 

models, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, 189, 49-57. 

Trzecim obszarem badań jest podejście mieszane w badaniach wielookresowych. 

W poniższych trzech publikacjach przedstawiłem autorskie propozycje trzech 

pseudoempirycznych najlepszych liniowych nieobciążonych predyktorów, trzech 

estymatorów kalibrowanych i dwóch estymatorów modelowo-kalibrowanych: 

- Żądło, T. (2012), On pseudo-EBLUP under some model for longitudinal data 

with auxiliary variables, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 269,  

153-164. 
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- Żądło, T. (2011), On some calibration estimators of subpopulation total 

for longitudinal data, Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis 

(ed. B. Suchecki) Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 252, 191-204. 

- Żądło, T. (2010), On some pseudo-EBLUP in the case of modeling longitudinal 

profiles, in: Wywiał J., Gamrot W. (eds.) Survey Sampling Methods in Economic 

and Social Research, 83-98. 

Czwarty obszar badań dotyczy autorskich propozycji metod statystyki małych 

obszarów przy założeniu losowej przynależności elementów populacji do domen. Podejście 

to zaproponowałem przed doktoratem i było rozważane również w doktoracie. W poniższych 

dwóch artykułach uogólniłem te rozważania na przypadek przynależności jednego elementu 

populacji do więcej niż jednej domeny oraz zależnych rozkładów zmiennej badanej 

i zmiennych losowych definiujących przynależność do domen: 

- Żądło, T. (2009), On prediction of totals for domains defined by random attributes, 

Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 53, 

61-80. 

- Żądło, T. (2006), On prediction of total value in incompletely specified domains, 

Australian and New Zealand Journal of Statistics, 48 (3), 269-283 (IF: 0,347; IF-5: 

0,850
14

). 

 

5.2. Projekty naukowo-badawcze 

 

Biorę/brałem udział w następujących projektach naukowo-badawczych: 

 kierownik i wykonawca grantu NCN nr 2011/03/B/HS4/00954 Statystyka małych 

obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane, w trakcie 

realizacji, lata 2012-2015 (konkurs OPUS 2, 4 miejsce w rankingu na 302 złożonych 

projektów w panelu HS4),  

 wykonawca grantu Ministerstwa Zdrowia nr 67/HE/2015 Charakterystyka zjawiska 

hazardu i patologicznego używania Internetu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, lata 2015-2016, pod kierunkiem Dr K. Warzechy, 

 wykonawca grantu promotorskiego KBN nr 1 H02B 031 28 Ocena parametrów 

dziedzin populacji z wykorzystaniem podejścia modelowego, lata 2005-2006, pod 

kierunkiem prof. dr hab. J. Wywiała, 
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 Pięcioletni impact factor podano dla roku 2008 – pierwszego roku, dla którego podawane są wartości tego 

wskaźnika na stronie internetowej Web of Science. 
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 autorstwo części opracowania za wynagrodzeniem w grancie KBN 1H02B 008 16 

Ocena parametrów cech populacji z wykorzystaniem danych o zmiennych 

dodatkowych, lata 1999-2000, pod kierunkiem prof. dr hab. J. Wywiała, 

 w latach 2005-2010 samodzielnie realizowałem 5 projektów w ramach badań 

własnych, 

 w latach 2000-2014 brałem udział w 14 projektach w ramach badań statutowych 

(potencjału badawczego). 

Szczegółowy wykaz jest prezentowany w załączniku nr 5. 

 

5.3. Recenzje wniosków grantowych i ekspertyzy 

 

W roku 2015 zostałem recenzentem w konkursie o finansowanie projektów badawczych 

prowadzonym przez National Science Foundation w USA (recenzja wniosku grantowego 

z zakresu statystyki małych obszarów). 

 

Wykonałem następujące ekspertyzy: 

 w roku 2009 dla GfK Polonia: Opracowanie metodologii predykcji frakcji w oparciu 

o próby nielosowe i losowe, w tym dwa wykłady i przygotowanie opracowania, 

 w roku 2007 dla rady programowej Narodowego Spisu Powszechnego NSP 2011 

i Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2010 w ramach prac podgrupy do spraw metod 

statystyczno-matematycznych na rzecz spisów PSR 2010 i NSP 2011  

- współautorstwo opracowania Gamrot, W., Żądło, T. (2007), Uwagi na temat raportu 

badawczego EURAREA, 

 w roku 2003 dla przedsiębiorstwa Polskie Huty Stali SA (Ośrodek Promocjii Rozwoju 

Kadr): Wykonanie symulacyjnej analizy danych z próby celowej z wykorzystaniem 

podejścia modelowego w metodzie reprezentacyjnej i przygotowanie metodologii 

przyszłych badań socjologicznych, w tym konsultacje i przygotowanie opracowania. 

 

5.4. Konferencje i wyjazdy studyjne 

 

Jestem autorem lub współautorem 45 referatów naukowych prezentowanych w latach 2001-

2014 w tym 19 na konferencjach międzynarodowych lub seminariach zagranicznych 

(25 referatów było prezentowanych w języku angielskim). Obejmują one: 
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 autorstwo jednego referatu wygłoszonego na zaproszenie na konferencji 

organizowanej przez University of Maryland w USA w roku 2014 (invited speaker), 

 autorstwo referatów wygłoszonych w ramach 3 wyjazdów studyjnych: 

- Instytut Statystyki, Uniwersytet Neuchatel, Szwajcaria, 18-21 października 2010, 

- Katedra Analiz Ekonometrycznych, Uniwersytet Wileński, Litwa, 10-15 maja 

2009 (referat wygłoszony na połączonym seminarium Litewskiego Towarzystwa 

Statystycznego i Katedry Analiz Ekonometrycznych Uniwersytetu Wileńskiego), 

- Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet w Sienie, Włochy, 1-8 październik 2005, 

 prezentację referatów na odbywających się zazwyczaj co dwa lata międzynarodowych 

konferencjach Small Area Estimation (2005, 2007, 2009, 2011, 2014). 

Szczegółowy wykaz jest prezentowany w załączniku nr 5. 

 

5.5. Działalność w komitetach wydawniczych 

 

Pełnię/pełniłem następujące funkcje: 

 redaktor działowy z zakresu metody reprezentacyjnej (Associate Editor), 

Mathematical Population Studies (ujętym na liście JCR) od 2014, 

 redaktor (Guest Editor) z Prof. Malay’em Ghoshem z University of Florida 

specjalnego numeru Mathematical Population Studies, 21 (1), 2014, 

 członek rady naukowej (Editorial Board) American Journal of Theoretical and 

Applied Statistics od 2013, 

 sekretarz Komitetu Redakcyjnego Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Zarządzania 2012-2014, 

 recenzent (łącznie wykonałem 11 recenzji dla wydawnictw o zasięgu światowym):  

- Communications in Statistics – Simulation and Computations (z listy JCR), 

- Mathematical Population Studies (z listy JCR), 

- American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 

- International Journal of Mathematics and Statistics, 

- International Journal of Statistics and Probability, 

- Metron, 

- Proceedings of 9th Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical 

Statistics, 

- Statistics in Transition, 
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 współredaktor: 

- Wywiał, J., Żądło, T. (red.) Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 120, 2012. 

- Wywiał, J., Żądło, T. (red.) Survey Sampling in Economic and Social Research, 

University of Economics in Katowice, 2009. 

 

5.6. Działalność w organizacjach  

 

Pełnię następujące funkcje w organizacjach naukowych o zasięgu światowym: 

 członek z wyboru (elected member) International Statistical Institute ISI od 2007 

(procedura przyjęcia wszczęta z inicjatywy ISI), 

 country representative w International Association of Survey Statisticians od 2007, 

 członek International Association of Survey Statisticians od 1999, 

 członek European Survey Research Association od 2007 

oraz w polskich organizacjach naukowych: 

 członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) od 2002, 

 członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS od 2005, 

 członek Sekcji Statystyki Matematycznej PTS od 2010, 

 członek komisji rewizyjnej Oddziału PTS w Katowicach od 2005 i przewodniczący 

komisji rewizyjnej Oddziału PTS w Katowicach od 2014. 

 

5.7. Otrzymane nagrody 

 

Otrzymałem następujące nagrody: 

 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualna II stopnia za 

osiągnięcia naukowe i za rozprawę doktorską (2007), 

 nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej: Akademii Ekonomicznej) 

w Katowicach: 

- indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe (2014), 

- indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne - autorstwo i współautorstwo 

dwóch podręczników (2009), 

- indywidualna III stopnia za cykl artykułów naukowych w publikacjach 

i czasopismach zagranicznych (2005), 




