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1. Imię i Nazwisko 

Wojciech Gamrot 

 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

 Magister inżynier o specjalności: bazy danych, sieci i systemy komputerowe 

Politechnika Śląska w Gliwicach,  

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1999 

Tytuł rozprawy: Komputerowy system wspomagania decyzji inwestycyjnych 

Promotor: Prof. dr hab. inż. Adam Mrózek 

 

 Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii,  

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Zarządzania, 2005 

Tytuł rozprawy: Ocena wartości przeciętnej na podstawie niekompletnych 

obserwacji cechy z wykorzystaniem prób dwufazowych 

Promotor: Prof. zw. dr hab. Janusz L. Wywiał 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

 W roku 1999 rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie na Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach.  

 Od roku 2002 byłem asystentem w Katedrze Statystyki na Wydziale 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

 Od roku 2005 jestem adiunktem w Katedrze Statystyki Akademii Ekonomicznej 

w Katowicach, (od roku 2010 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).  

 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego 
 

W punkcie 4.1 przedstawiam krótko proces rozwoju moich zainteresowań, który 

doprowadził do powstania cyklu publikacji wskazanego jako osiągnięcie w punkcie 4.2. 

W punkcie 4.3 uzasadniam podjęcie tematu badawczego i formułuję cele badań. 

Strukturę cyklu publikacji omawiam w punkcie 4.4. Uzyskane rezultaty podsumowuję 

w punkcie 4.5.  
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4.1. Wstęp  
 

Od początku studiów doktoranckich moje dociekania koncentrowały się na 

problematyce błędów nielosowych występujących przy realizacji badań 

reprezentacyjnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Są one skutkiem zaistnienia 

nieprawidłowości podczas realizacji badania i przejawiają się poprzez spadek precyzji 

oszacowań oraz ich obciążenie błędem systematycznym. Zajmowałem się 

w szczególności konstruowaniem  procedur estymacji wartości średniej cechy 

kompensujących niekompletność danych w próbie z wykorzystaniem schematu 

losowania dwufazowego, przy uwzględnieniu na różne sposoby dostępnych informacji 

o wartościach zmiennych pomocniczych. Kulminację tego nurtu badań stanowiła 

rozprawa doktorska obroniona w roku 2005, uhonorowana nagrodą Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w roku 2006. W latach 2006-2008 kontynuowałem prace nad 

problematyką błędów nielosowych, między innymi samodzielnie realizując dwuletni 

indywidualny projekt badawczy finansowany ze środków MNiSW, poświęcony 

estymacji złożonych charakterystyk populacji w losowaniu dwufazowym.  

W latach 2007-2009, zaczął zyskiwać na znaczeniu nowy nurt badawczy, 

związany z innym kłopotliwym zjawiskiem występującym w praktyce badań 

statystycznych, a polegającym na zróżnicowaniu jednostkowych kosztów badania 

elementów populacji. Inspiracją dla tych zainteresowań był mój udział w zespole 

realizującym projekt badania statystycznego napełnień pojazdów linii 

komunikacyjnych, realizowany na zlecenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK-GOP). W przedsięwzięciu tym 

zmienność kosztów pozyskania danych dla  poszczególnych losowanych do próby linii 

komunikacyjnych znacząco utrudniała planowanie badania i nie została zadowalająco 

zneutralizowana. W związku z tym zdecydowałem się samodzielnie kontynuować prace 

badawcze, w ramach kolejnego indywidualnego projektu badawczego finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w latach 2011-2014. Wyniki tych prac 

stanowią podstawę cyklu publikacji, który wskazuję jako osiągnięcie naukowe. 
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4.2 Tytuł osiągnięcia i skład jednotematycznego cyklu publikacji 

 

Jako osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) przedstawiam jednotematyczny cykl publikacji 

pod tytułem: 

 

ESTYMACJA WARTOŚCI PRZECIĘTNEJ  I  GLOBALNEJ CECHY  

GDY JEDNOSTKOWE KOSZTY OBSERWACJI JEJ WARTOŚCI SĄ ZRÓŻNICOWANE 

 

 

W skład cyklu wchodzą następujące prace: 

 

[1] Monografia: Gamrot W. (2014) Estymacja wartości przeciętnej uwzględniająca 

koszt pozyskania danych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Katowice, 266 str. 
 

[2] Artykuł: Gamrot W. (2013) On exact computation of minimum sample size for 

restricted estimation of a binomial parameter, Journal of Statistical Planning and 

Inference 143, 852-866. (Lista JCR; IF: 0,598, IF-5: 0,785) 
 

[3] Artykuł: Gamrot W. (2014) Estimators for the Horvitz-Thompson Statistic Based on 

Some Posterior Distributions. Mathematical Population Studies 21(1), 12-29, (special 

issue: Survey Sampling Methods). (Lista JCR; IF: 0,375, IF-5: 0,5871). 
 

[4] Artykuł: Gamrot W. (2013) Maximum Likelihood Estimation for Ordered 

Expectations of Correlated Binary Variables. Statistical Papers 54(3), 727-739.  

(Lista JCR; IF: 0,820, IF-5: 0,879). 
 

[5] Artykuł: Gamrot W. (2013) On Kernel Smoothing and Horvitz-Thompson 

Estimation, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 152, 32-41. 
 

[6] Artykuł: Gamrot W. (2013) On a Class of Estimators for a Reciprocal of Bernoulli 

Parameter Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 133, 71-85. 

 

 

                                                 
1 Dla pracy z roku 2014 podaję wskaźnik Impact Factor (IF) oraz pięcioletni wskaźnik Impact Factor 
(IF-5) według listy z roku 2013 – najnowszej obecnie dostępnej w bazie Web of Science. 
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4.3. Uzasadnienie wyboru tematu badań i cele naukowe cyklu 

 

 W literaturze statystycznej powszechnie czyni się założenie, że koszty 

obserwacji wartości cechy dla wszystkich jednostek populacji są takie same. Założenie 

to niewątpliwie ułatwia planowanie badań, a w szczególności ustalanie rozmiarów prób 

maksymalizujących dokładność estymacji przy ograniczonym koszcie badania. Niestety 

nie zawsze jest ono usprawiedliwione. W wielu sytuacjach o zróżnicowaniu 

jednostkowych kosztów badania elementów populacji przesądzają ich indywidualne 

właściwości, a w szczególności: 
 

 złożoność, 

 rozległość lub rozmiar, 

 dostępność (w szczególności położenie geograficzne), 

 stan prawny, 

 konieczność stosowania szczególnych metod kontaktu, 

 zakres wymaganych informacji. 

 

Zjawisko to może między innymi wystąpić w badaniach statystycznych prowadzonych 

w rewizji finansowej (audycie), badaniach populacji podatników podlegających różnym 

sposobom opodatkowania, w niektórych badaniach reprezentacyjnych nieruchomości, 

gospodarstw rolnych (leśnych, hodowlanych) oraz w przypadku, gdy prowadzi się 

wywiad bezpośredni wśród rozproszonych na dużym terenie gospodarstw domowych 

lub przedsiębiorstw. Koszt zbadania losowo wybranej próby jest wtedy zmienną 

losową. Co więcej, nawet gdy indywidualne koszty badania jednostek pozostają takie 

same, zmienność łącznego kosztu próby może wynikać z przyjętej procedury 

(schematu) jej losowania. W szczególności może się tak zdarzyć dla schematu 

losowania zespołowego, gdy jednostki wybierane są do próby grupami o różnej 

liczebności, oraz dla będących jego uogólnieniem schematów dwustopniowych 

i wielostopniowych. Losowość łącznego kosztu próby pociąga za sobą niepożądane 

konsekwencje: 
 

- Po pierwsze, przekroczenie zaplanowanego budżetu badania może je uczynić 

nieopłacalnym. Może spowodować odstąpienie wykonawcy od jego realizacji lub 

narazić go na straty. Ewentualne zmniejszenie rozmiaru zbyt kosztownej próby już po 

jej wylosowaniu, lub powtarzanie losowania aż do uzyskania pożądanego kosztu próby, 
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nie uwzględnione przy konstrukcji estymatorów, grozi obciążeniem ich błędem 

systematycznym. 
 

- Po drugie, gdy koszt próby jest znacznie niższy niż planowano, zachodzi ryzyko 

zmniejszenia środków przeznaczonych na finansowanie kolejnych edycji badania. 

Rezygnacja z wykorzystania pozostałych środków do pozyskania dodatkowych danych 

i poprawy w oparciu o nie dokładności estymacji może budzić wątpliwości co do 

efektywności wykorzystanej metody badawczej, staranności prowadzenia badania 

i rzetelności jego wyników.  

 

W literaturze przedmiotu powyższe efekty rzadko są rozważane. Gdy założenie 

o jednorodności kosztów jednostkowych w całej populacji jest niemożliwe do 

utrzymania, poprzestaje się zwykle na słabszym założeniu o ich jednorodności 

w podzbiorach populacji, pozwalającym uznać koszt próby za stały. Również i to 

założenie może być dalekie od prawdy. Mimo to, powszechnie milcząco zaniedbuje się 

zmienność kosztu badania próby lub uznaje się ją za zjawisko występujące jedynie 

w przypadku bardzo małych prób. Prace, w których jawnie dopuszcza się 

zróżnicowanie kosztów badania wszystkich elementów są nieliczne. Opierają się na 

zróżnicowanych założeniach badawczych (zwłaszcza w zakresie specyfikacji modelu 

opisującego zależność łącznego kosztu próby od jej rozmiaru i składu), i nie ujmują 

problemu w całościowy, systematyczny sposób. Szczególnie zaniedbana wydaje się 

możliwość wykorzystania dostępnych informacji o indywidualnych kosztach badania 

jednostek populacji już na etapie planowania badania oraz przy losowaniu próby. 

W oparciu o powyższe spostrzeżenia, można zatem uznać za uzasadnione dogłębne 

przeanalizowanie, w jaki sposób niejednorodność kosztów jednostkowych przekłada się 

na dyspersję rozkładu prawdopodobieństwa łącznego kosztu zbadania próby oraz 

poszukiwanie takich procedur estymacji charakterystyk populacji, które pozwalają 

kontrolować ten koszt. Prowadzi to do sformułowania następujących ogólnych celów 

badań. 

 

Cel pierwszy: zbadanie skali zmienności kosztu badania próby losowej wynikającej 

z niejednorodności jednostkowych kosztów obserwacji wartości cechy oraz 

identyfikacja sytuacji, w których uprawnione jest założenie, że fluktuacje tego kosztu są 

z dużym prawdopodobieństwem pomijalnie małe, dla losowania prostego 

i warstwowego. 
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Cel drugi: zaproponowanie dokładnych procedur estymacji wartości przeciętnej lub 

wartości globalnej cechy2, całkowicie wykluczających możliwość przekroczenia 

zadanego z góry budżetu badania, wobec niejednorodności indywidualnych kosztów 

obserwacji wartości cechy. 
 

Przedstawiony cykl publikacji wychodzi na przeciw tak określonym celom. 

 

 

4.4. Struktura cyklu publikacji 

 

Spośród moich prac, do przedstawionego cyklu zaliczyłem sześć publikacji. 

Każda z prac cyklu spełnia łącznie następujące trzy kryteria: 

 

KRYTERIUM 1: Przydatność i znaczenie prezentowanych rozwiązań dla osiągnięcia 

nakreślonych ogólnych celów badań.  

 

KRYTERIUM 2: Stosowalność przedstawionych rozwiązań w kontekście 

poczynionych założeń badawczych, stanowiących iż:  

 przedmiotem badania jest populacja skończona,  

 koszty badania elementów przyjmują dowolne (ale stałe) dodatnie wartości. 

 łączny zmienny koszt próby jest sumą jednostkowych kosztów badania 

elementów 

 przedmiotem estymacji jest średnia lub wartość globalna ustalonej cechy 

 

KRYTERIUM 3: Zastosowanie do wyznaczania własności estymatorów charakterystyk 

populacji podejścia randomizacyjnego (ang. design – based approach), zgodnie 

z którym własności te są wyznaczane względem przyjętego planu losowania, 

z ewentualnym uwzględnieniem symulacyjnego charakteru oszacowań 

prawdopodobieństw inkluzji. 

 

Centralną częścią cyklu jest monografia [1]. Zawiera sformułowanie problemu 

i uzasadnienie jego podjęcia. Założenia przyjęte w monografii są respektowane 

w pozostałych pracach cyklu. Każdy z jej czterech rozdziałów jest poświęcony innemu 

problemowi.  

 

                                                 
2 Gdy rozmiar populacji jest znany, zagadnienia te są tożsame w tym sensie, że metody estymacji 
wartości przeciętnej mogą być natychmiast zaadaptowane do oceny wartości globalnej i vice-versa. 
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 W rozdziale pierwszym zamieściłem przegląd literatury i przedyskutowałem 

alternatywne modele łącznego kosztu badania próby. Jeden z nich wybrałem do 

dalszych badań.  Dla schematu bezzwrotnego losowania prostego zbadałem, jak 

kształtuje się rozkład prawdopodobieństwa kosztu próby przy założeniu 

prawdziwości wybranego modelu. W oparciu o nierówności Chernoffa-Hoeffdinga 

oraz Czebyszewa sformułowałem górne ograniczenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia dużych odchyleń kosztu próby od jego wartości oczekiwanej. 

Pozwalają one zidentyfikować sytuacje, w których prawdopodobieństwo to jest 

znikome i ewentualnie usprawiedliwić zaniedbanie możliwości wystąpienia dużych 

wahań kosztu. Podałem jednak przykłady populacji skończonych, dla których nawet 

przy dużych rozmiarach prób wystąpienie znacznych odchyleń jest nie tylko 

możliwe ale również prawdopodobne, co potwierdziłem symulacyjnie. Następnie 

pokazałem, że dążenie do wykluczenia przekroczeń budżetu poprzez uwzględnienie 

marginesu środków może prowadzić do bardzo nieefektywnego wykorzystania 

budżetu i znacznego spadku precyzji estymacji wartości przeciętnej cechy. 

 

 Rozdział drugi poświęcony jest wykorzystaniu popularnego schematu losowania 

warstwowego, przy założeniu prawdziwości przyjętego modelu łącznego kosztu 

próby. Dla arbitralnie dobranych rozmiarów prób z warstw zbadałem rozkład 

łącznego kosztu próby warstwowej oraz podałem górne ograniczenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia dużych odchyleń tego kosztu od jego wartości 

oczekiwanej. Może ono niekiedy być przydatne do usprawiedliwienia zaniedbania 

możliwości wystąpienia dużych wahań kosztu. Przeprowadzone rozważania 

analityczne pozwalają oczekiwać nie tylko redukcji wariancji estymatora średniej, 

ale również wariancji kosztu próby przy zastąpieniu losowania prostego losowaniem 

warstwowym z proporcjonalną alokacją próby. Podałem jednak również przykład 

sytuacji, w której zastosowanie znanej reguły „alokacji optymalnej” opartej 

na założeniu jednorodności kosztów jednostkowych w warstwach, obok poprawy 

precyzji estymacji średniej skutkuje wyższą wariancją kosztu próby warstwowej niż 

uzyskiwana dla prób prostych o tym samym rozmiarze. Następnie rozważyłem 

zadanie alokacji próby pomiędzy warstwy polegające na minimalizacji wariancji 

oszacowań wartości średniej cechy przy wykluczeniu możliwości przekroczenia 

budżetu badania. Zaproponowałem oryginalny algorytm kombinatoryczny 

umożliwiający dokładne rozwiązanie tego zadania nawet dla kilkusetelementowych 
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populacji. Dla populacji o większych rozmiarach zaproponowałem przybliżony 

algorytm alokacji. Pokazałem, że rozwiązania przybliżone mogą dawać dokładność 

oszacowań zbliżoną do rozwiązań optymalnych. Rozważyłem wykorzystanie 

do alokacji próby cechy pomocniczej. Przedstawiłem przykład populacji, w której 

rozwiązania zadania alokacji uzyskane w ten sposób dają wyższą dokładność 

estymacji niż bezzwrotne losowanie proste. Sformułowałem ogólne zadanie 

warstwowania populacji w taki sposób, aby wariancja oszacowań średniej 

otrzymywanych przy zastosowaniu reguły alokacji wykluczającej przekroczenie 

budżetu była minimalna. Rozważyłem warstwowanie w oparciu o cechę 

pomocniczą. Dla małej liczby warstw przedstawiłem przykłady wyznaczania 

optymalnego podziału metodą przeglądu zupełnego. Dla większej liczby warstw 

zaproponowałem adaptację do tego celu znanej metody k-średnich. Przedstawiłem 

przykłady podziałów populacji na warstwy uzyskanych obiema metodami, 

pozwalających uzyskać znacznie większą dokładność estymacji średniej niż 

estymatory w bezzwrotnym losowaniu prostym. 

 

 Rozdział trzeci poświęcony jest zastosowaniu znanego sekwencyjnego schematu 

losowania Pathaka3 w kontekście zróżnicowania jednostkowych kosztów obserwacji 

wartości cechy, przy założeniu przyjętego modelu kosztu próby. W rozdziale tym 

rozważyłem możliwości wykorzystania dostępnych jeszcze przed wylosowaniem 

próby informacji o wartościach kosztów jednostkowych, do wykazania, 

że estymator średniej oparty na schemacie Pathaka będzie precyzyjniejszy (w sensie 

wariancji) od średniej z próby prostej losowanej bezzwrotnie. Zamierzenie to 

zrealizowałem poprzez zdefiniowanie względnego wskaźnika efektywności 

odzwierciedlającego stosunek precyzji oszacowań uzyskanych na podstawie prób 

losowanych schematem Pathaka i prób prostych oraz skonstruowanie dla niego 

górnych ograniczeń, możliwych do wyznaczenia jeszcze przed wylosowaniem 

próby. Do ich obliczania zaproponowałem procedurę kombinatoryczną oraz 

symulacyjną. Ponadto, dla sytuacji eksperymentalnych, w których znane są wartości 

cechy w populacji, zaproponowałem symulacyjną metodę oceny wariancji 

estymatora Pathaka pozwalającą uniknąć złożonych obliczeń, jakich wymaga 

stosowanie w tym celu formuł dokładnych. 

 

                                                 
3 Pathak  K.  (1976)  Unbiased  Estimation  in  Fixed-Cost  Sequential  Sampling Schemes, Annals of 
Statistics, 4 (5), 1012-1017. 
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 W czwartym, najważniejszym rozdziale pracy zaproponowałem oryginalny schemat 

losowania prób, zwany schematem zachłannym. Jego zasada działania opiera się 

na sekwencyjnym dolosowywaniu dodatkowych jednostek do próby otrzymanej 

schematem Pathaka, aż do wyczerpania budżetu badania. Gwarantuje on zwykle 

niemal całkowitą redukcję zmienności kosztu próby, przy oczekiwanym rozmiarze 

próby nie mniejszym niż dla schematu Pathaka. Wobec trudności w analitycznym 

wyznaczaniu charakteryzujących go prawdopodobieństw inkluzji zaproponowałem 

wykorzystanie do estymacji wartości przeciętnej cechy znanego empirycznego 

estymatora Horvitza-Thompsona z pracy Fattoriniego4 (2006). Jest on obliczany 

na podstawie ocen prawdopodobieństw inkluzji wyznaczanych w eksperymencie 

symulacyjnym. Dla oszacowania obciążenia i wariancji estymatora średniej 

w znanych przykładowych populacjach (w tym dla różnych liczb replikacji próby) 

skonstruowałem wydajną procedurę symulacyjną. Zaproponowałem sposoby 

optymalnego doboru parametrów symulacji. Do oceny na podstawie próby wariancji 

oszacowań wartości przeciętnej cechy postulowałem wykorzystanie znanego 

estymatora bazującego na prawdopodobieństwach inkluzji drugiego rzędu 

szacowanych symulacyjnie. Zaproponowałem sposób oceny jego obciążenia. 

Przeprowadzone symulacje wskazują, że obciążenie ocen wartości średniej cechy 

uzyskiwanych z wykorzystaniem schematu  zachłannego i empirycznego estymatora 

Horvitza-Thompsona jest przy dużych liczbach replikacji bardzo niskie, a ich 

dokładność znacznie większa niż w przypadku oszacowań uzyskanych 

z wykorzystaniem schematu Pathaka. Stwierdzenie tych faktów byłoby trudne bez 

wykorzystania zaproponowanego algorytmu symulacji. 

 

Pomiędzy monografią a pozostałymi pracami wchodzącymi w skład cyklu zachodzą 

następujące relacje. 

 

 Praca [2] uzupełnia rozważania prowadzone w rozdziale czwartym monografii 

o propozycję alternatywnej procedury estymacji prawdopodobieństw inkluzji 

charakteryzujących schemat losowania (w szczególności schemat Pathaka lub 

schemat zachłanny). W sytuacji, gdy dla pojedynczych prawdopodobieństw 

dostępna jest informacja pomocnicza w formie dolnych i ewentualnie górnych 

                                                 
4 Fattorini L. (2006) Applying the Horvitz-Thompson Criterion in Complex Designs: A Computer-
Intensive Perspective for Estimating Inclusion Probabilities, Biometrika, 93 (2), 269-278. 
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ograniczeń, zaproponowałem szacowanie ich za pomocą metody największej 

wiarogodności z ograniczeniami. Wyznaczyłem tablice minimalnych liczebności  

prób, gwarantujących zadaną dokładność estymacji prawdopodobieństw (mierzoną 

prawdopodobieństwem przekroczenia zadanego marginesu względnego błędu). 

Pozwalają one ustalić dla eksperymentu symulacyjnego taką liczbę replikacji próby, 

która gwarantuje, że prawdopodobieństwo przekroczenia pewnego z góry 

określonego marginesu względnego błędu oceny nieznanej wartości prawdziwej 

klasycznego estymatora Horvitza-Thompsona przez jego symulacyjny (empiryczny) 

odpowiednik nie przekroczy zadanego poziomu. Przedstawiłem przykład sytuacji, 

w której proponowana reguła pozwoliła osiągnąć ten cel przy użyciu znacznie 

mniejszej liczby replikacji próby od klasycznej niesekwencyjnej reguły 

Fattoriniego5 (2009) opartej o nierówność Benneta, dla sytuacji, w której koszty 

badania jednostek są zróżnicowane a próby losowane są schematem Pathaka. 

 

 Artykuł [3] zawiera dalsze propozycje estymatorów odwrotności 

prawdopodobieństw inkluzji na potrzeby symulacji rozważanych w rozdziale 

czwartym monografii. Opierają się one również na założeniu, że znajomość 

konstrukcji schematu losowania próby pozwala wyznaczyć na drodze analitycznej 

dolne (i ewentualnie górne) ograniczenia prawdopodobieństw inkluzji. Założyłem 

dla poszczególnych prawdopodobieństw rozkład a priori uwzględniający 

te ograniczenia. Pozwoliło to – w oparciu o wyniki eksperymentu symulacyjnego – 

zidentyfikować rozkład a posteriori prawdopodobieństw i ich odwrotności. 

Postulowałem następnie konstrukcję empirycznych estymatorów Horvitza-

Thompsona wartości globalnej cechy poprzez przyjęcie jako wag dla 

poszczególnych jednostek wartości oczekiwanych lub dominant w ich rozkładach 

a posteriori. Okazuje się, że w pierwszym przypadku uzyskany estymator wartości 

globalnej ma pożądaną własność teoretyczną: stanowi wartość oczekiwaną 

w rozkładzie a posteriori „prawdziwego” estymatora Horvitza-Thompsona, a tym 

samym minimalizuje średni kwadrat błędu a posteriori. Proponowane estymatory 

wartości globalnej mogą okazać się atrakcyjne w sytuacji, gdy liczba generowanych 

replikacji próby jest niezbyt wielka (np. gdy losowanie próby jest złożoną operacją), 

przez co ich wartości i własności różnią się znacząco od estymatora największej 

                                                 
5 Fattorini L. (2009) An adaptive algorithm for estimating inclusion probabilities and performing the 
Horvitz-Thompson criterion in complex designs. Computational Statistics 24, 623-639 
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wiarogodności, a błędy numeryczne obliczeń są zaniedbywalne. W pracy podałem 

następnie formuły opisujące dolne ograniczenia prawdopodobieństw inkluzji dla 

schematu Pathaka, które mogą być wykorzystane do ich estymacji, a także 

do estymacji prawdopodobieństw inkluzji w schemacie zachłannym. Własności 

proponowanych estymatorów wartości globalnej zbadałem symulacyjnie dla 

sytuacji, gdy wobec zróżnicowania kosztów obserwacji próba jest losowana 

schematem Pathaka. Rozważyłem też problem szacowania na podstawie próby 

wariancji ocen wartości globalnej cechy i wyznaczania przedziałów ufności dla 

wartości globalnej. 

 

 W artykule [4] rozważyłem jeszcze inne podejście do kwestii estymacji wektora 

prawdopodobieństw, nawiązujące do rozważań z czwartego rozdziału monografii. 

Założyłem, że szacowane prawdopodobieństwa spełniają relację prostego porządku, 

a przy tym nie jest wykluczone wystąpienie zależności pomiędzy zdarzeniami, 

których dotyczą (w szczególności jest tak dla prawdopodobieństw inkluzji 

charakteryzujących opisywany w rozdziale czwartym monografii schemat 

zachłanny oraz schemat Pathaka). Wektor częstości wystąpień jednostek w serii 

prób może w tej sytuacji być reprezentowany jako realizacja zmiennej losowej 

o rozkładzie wielomianowym, a restrykcje opisujące porządek szacowanych 

prawdopodobieństw (będących brzegowymi wartościami oczekiwanymi 

w rozkładzie wielomianowym) i ewentualnie ich indywidualne górne lub dolne 

ograniczenia sformułowałem odpowiednio dla tego rozkładu. Przy niewielkim 

rozmiarze wektora prawdopodobieństw, ich oceny można uzyskać poprzez 

warunkową maksymalizację funkcji wiarogodności dla rozkładu wielomianowego, 

za pomocą iteracyjnych procedur programowania wypukłego. W pracy zamieściłem 

także dowód zgodności tak skonstruowanego estymatora. 

 

 Artykuł [5] stanowi kontynuację dociekań zmierzających do skonstruowania 

precyzyjnych estymatorów prawdopodobieństw inkluzji (i wag jednostek) 

na potrzeby symulacji rozważanych w rozdziale czwartym monografii, jednak 

uwzględnia dostępne informacje pomocnicze w inny sposób niż powyższe prace. 

Opiera się na spostrzeżeniu, że dla szerokiej klasy schematów losowania prób 

(obejmującej w szczególności schemat Pathaka i schemat zachłanny) 

prawdopodobieństwa inkluzji są nierosnącą funkcją kosztu obserwacji cechy. 

W konsekwencji, w dużych populacjach, większość par jednostek 
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charakteryzujących się zbliżonymi kosztami badania charakteryzuje się też 

zbliżonymi prawdopodobieństwami inkluzji. Pozwala to wykorzystać metodę 

„zapożyczania mocy” (ang. strength borrowing) do poprawy precyzji 

symulacyjnych oszacowań tych prawdopodobieństw dla jednostek wylosowanych 

do próby na podstawie częstości wystąpień w symulacji jednostek spoza próby. 

Zamierzenie to zrealizowałem z wykorzystaniem metod nieparametrycznej 

estymacji jądrowej. Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują, 

że skonstruowany na tej podstawie empiryczny estymator wartości globalnej może 

charakteryzować się niższym obciążeniem i większą dokładnością od 

alternatywnych rozwiązań wykorzystujących do konstrukcji wag klasyczną formułę 

Fattoriniego oraz regresję izotoniczną. 

 

 W artykule [6] przeanalizowałem możliwości ulepszenia klasycznego estymatora 

Fattoriniego odwrotności prawdopodobieństw inkluzji (i tym samym wag 

poszczególnych jednostek w próbie) wykorzystywanego w czwartym rozdziale 

monografii na potrzeby symulacyjnej estymacji wartości średniej cechy. 

Rozważyłem klasę estymatorów wag, zawsze przyjmujących skończone wartości, 

zależnych od pewnego arbitralnie dobranego parametru c(0,+]. Do klasy tej 

należy (przy c = 1) estymator Fattoriniego. Dla wybranych przypadków 

szczególnych wartości c wyznaczyłem analityczne formuły opisujące obciążenie 

estymatorów. W oparciu o przykład numeryczny pokazałęm, że obciążenie może 

zależeć zarówno od nieznanego szacowanego prawdopodobieństwa, jak również od 

parametru c oraz rozmiaru próby. Może przy tym nie istnieć taka wartość c, która 

pozwalałaby dla wszystkich wartości szacowanego prawdopodobieństwa 

zredukować obciążenie do zera lub zminimalizować średni kwadrat błędu 

estymatora. Wyniki te mogą być przydatne do doboru wartości c w sytuacji, gdy 

dostępne są informacje dodatkowe o szacowanych prawdopodobieństwach inkluzji, 

przyjmujące postać górnych lub dolnych ograniczeń. Pozwala to zaproponować 

procedury estymacji wartości średniej cechy stanowiące alternatywę w stosunku 

do rozwiązań stosowanych w rozdziale czwartym monografii. 

 

Podsumowując, wszystkie artykuły cyklu rozwijają postawiony w czwartym rozdziale 

monografii [1] problem symulacyjnej oceny prawdopodobieństw inkluzji, na potrzeby 

estymacji wartości przeciętnej lub globalnej cechy, przy zróżnicowanych 
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indywidualnych kosztach obserwacji jej wartości. W pracach [2], [3], [4], [5], [6] 

zaproponowałem alternatywne w stosunku do klasycznych rozwiązań wykorzystanych 

w monografii sposoby szacowania tych prawdopodobieństw. W pracy [2] 

zaproponowałem ponadto sposób ustalania liczby replikacji próby gwarantującej 

symulacyjne oszacowanie nieznanej wartości estymatora Horvitza-Thompsona wartości 

globalnej cechy z zadaną dokładnością.  

 

4.5. Uzyskane rezultaty 

 

Zawarte w pierwszych dwóch rozdziałach monografii rozważania, dotyczące 

losowania prostego i warstwowego pozwalają w wielu praktycznych sytuacjach 

dowieść, że wystąpienie znacznych wahań kosztu próby jest mało prawdopodobne, 

a tym samym usprawiedliwić ich zaniedbanie. Zatem pierwszy z przedstawionych 

w punkcie 4.3 celów badań można uznać za zrealizowany. Postulat zbadania 

zmienności kosztu próby, który sformułowałem w odniesieniu do tych dwóch, zapewne 

najpopularniejszych schematów losowania prób, można będzie także w przyszłości 

poszerzyć o inne schematy. W szczególności dotyczy to schematów zespołowych, 

wielostopniowych i wielofazowych. Uzyskane rezultaty mogą ułatwić jego rozwiązanie. 

Gdy natomiast zaniedbanie zmienności kosztu nie jest uprawnione, proponowane 

w pracach cyklu różnorodne procedury wnioskowania statystycznego pozwalają 

zachować kontrolę nad kosztami badania, przy niewielkiej tylko utracie dokładności 

estymacji. Oznacza to, że zrealizowany został również drugi cel badań przedstawiony 

w punkcie 4.3. Empiryczny estymator Horvitza-Thompsona, którego różne warianty 

są proponowane w przedstawionym cyklu prac, jest rozwiązaniem stosunkowo nowym 

i jeszcze niezbyt popularnym. Wydaje się jednak, że będzie zyskiwać na znaczeniu, 

zwłaszcza gdy zostaną poczynione dalsze postępy w kwestii estymacji na podstawie 

próby wariancji oszacowań. Potencjalne jego zastosowania nie ograniczają się do 

schematów losowania zależnych od kosztu, ale obejmują dowolne złożone schematy nie 

poddające się analitycznemu wyznaczaniu prawdopodobieństw inkluzji, a zwłaszcza 

warianty losowania przestrzennego i losowania z odrzucaniem. Zawarte w cyklu 

rozważania zmierzają do szerszego i bardziej szczegółowego uwzględnienia kategorii 

kosztu podczas planowania badań statystycznych. Tym samym – pomimo trudności 

jednoznacznego wyrażenia dokładności uzyskiwanych oszacowań w jednostkach 

pieniężnych – zbliżają w pewnym stopniu klasyczną teorię wnioskowania 
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statystycznego o parametrach populacji skończonych do mikroekonomii, 

a w szczególności do zagadnień planowania inwestycji przy ograniczonych kosztach.  

 

5. Podsumowanie osiągnięć naukowo – badawczych i współpracy 

międzynarodowej 

 

Uwzględniając artykuły wymienione w punkcie 4.2, do swojego dorobku po uzyskaniu 

stopnia doktora zaliczam w szczególności samodzielne autorstwo 22 artykułów 

w czasopismach oraz 11 rozdziałów w monografiach i materiałach konferencyjnych 

oraz współredakcję dwóch monografii, co szczegółowo przedstawiam w załączniku 5 

(pkt I B, II A, II B, II J, III B). Obok przedstawionego wyżej jednotematycznego cyklu 

publikacji, wśród prac tych można wskazać kilka spójnych tematycznie grup: 

 

 Pierwszą i najliczniejszą grupę stanowią prace poświęcone estymacji złożonych 

charakterystyk populacji skończonych (mediany, współczynnika korelacji liniowej 

Pearsona, współczynnika zmienności, kowariancji, współczynnika skośności, 

kurtozy) na podstawie danych niekompletnych z wykorzystaniem prób 

dwufazowych. Proponowane są estymatory tych charakterystyk, a ich własności 

stochastyczne są badane na drodze analitycznej lub symulacyjnej, w ramach 

podejścia randomizacyjnego. Do grupy tej należą prace: 

 

Gamrot W. (2012) Estimation of Finite Population Kurtosis under Two-Phase Sampling for 

Nonresponse, Statistical Papers, 53 (4), 887-894. 

Gamrot W. (2009) On Some Estimator of Finite Population Skewness under Nonresponse, Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 228, 2009, 35-42. 

Gamrot W. (2009) Estymacja współczynnika regresji z wykorzystaniem prób dwufazowych, 

Zastosowania Ekonometrii, Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja S. Barczaka, Wyd. AE 

Katowice 2009, 33-41. 

Gamrot W. (2008) A note on some nonresponse-adjusted estimator for the finite population 

coefficient of variation under double sampling. Model Assisted Statistics and Applications 

3(2), IOS Press, Amsterdam, Netherlands, 139-152. 

Gamrot W. (2008) On Covariance Estimation when Nonrespondents are Subsampled, 

Metodološky Zvezki (Advances in Methodology and Statistics – Journal of Statistical Society of 

Slovenia), Vol 5. No. 2, Ljubljana 2008, 95-111. 

Gamrot W. (2007) Estimation of the Pearson Correlation Coefficient under Nonresponse – 

a Simulation Study, Bulletin of the International Statistical Institute – Proceedings of the 56th 

Session of the ISI, Lisboa. Vol LXII, 4844-4847. 
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Gamrot W. (2006) On Some Nonresponse Correction for the Finite Population Median 

Estimator, in: Rizzi A. Vichi M (eds.), COMPSTAT 2006 – Proceedings in Computational 

Statistics Springer – Physica-Verlag, Heidelberg-New York, 1319-1326. 

 

 Drugą grupę stanowią prace poświęcone estymacji średniej i wartości globalnej 

cechy na podstawie danych niekompletnych z wykorzystaniem estymatorów 

złożonych (konstruowanych jako kombinacje liniowe różnych oszacowań, 

w rozmaity sposób wykorzystujących dostępne informacje pomocnicze) i prób 

dwufazowych:  

 

Gamrot W. (2009) On Composite Estimation Utilizing Regression and Classification Methods, 

Studia Ekonomiczne, 53, 9-18. 

Gamrot W. (2008) On Some Composite Estimator of the Population Mean, Acta Universitatis 

Lodziensis – Folia Oeconomica, 216, Łódź, 71-79. 

Gamrot W. (2006) On the Use of Some Classification Quality Measure to Construct Mean Value 

Estimates under Nonresponse, in:M.Spiliopoulou, R.Kruse, C.Borgelt, A.Nurnberger, W.Gaul 

(eds.): Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Proc. 29th 

Annual Conference of the Gesellshaft fur Klassifikation e.V., Otto von Guericke University of 

Magdeburg, March 9-11, 2005. Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, 111-118. 

 

 Trzecią grupę stanowią prace poświęcone innym zagadnieniom związanym 

z błędami nielosowymi a w szczególności: ważeniu danych, łącznemu 

występowaniu błędów w kompletności i treści odpowiedzi, oraz estymacji 

parametrów domen przy brakach odpowiedzi. Do grupy tej można również zaliczyć 

prace poświęcone występowaniu współzależności pomiędzy zachowaniem 

respondentów w badaniu oraz generowaniu skorelowanych liczb pseudolosowych 

na potrzeby modelowania takich zjawisk. Grupa ta obejmuje prace: 

 

Gamrot W. (2012) O wykorzystaniu metody ważenia danych do estymacji kowariancji przy 

brakach odpowiedzi. Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica, 271, 115-127. 

Gamrot W. (2012) On Generating Correlated Pseudo-Random Binary Numbers. Acta 

Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 269, 113-122. 

Gamrot W. (2011) Estymacja średniej w populacji skończonej z korektą dwóch rodzajów błędów 

nielosowych w oparciu o dane z podpróby. Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych 34, 

188-197. 

Gamrot W. (2010) Correlated Response Behavior and Properties of Population Total Estimates, 

Survey Sampling Methods in Economic and Social Research, Janusz Wywiał, Wojciech 

Gamrot (eds.), University of Economics in Katowice, Katowice, 131-144. 
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Gamrot W. (2010) Porównanie własności wybranych generatorów wielowymiarowych 

binarnych liczb pseudolosowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu - Ekonometria 29, 21-28. 

Gamrot W. (2006) Estimation of a Domain Total under Nonresponse Using Double Sampling, 

Statistics in Transition  7(4), 831-840. 

 

 Czwartą spójną grupę stanowią nowsze prace poświęcone problemowi 

niejednorodności kosztów jednostkowych w badaniu statystycznym oraz 

symulacyjnemu wyznaczaniu prawdopodobieństw inkluzji, które nie zostały 

włączone do jednotematycznego cyklu przedstawionego w punkcie 4.2, ale są z nim 

blisko związane tematycznie. W szczególności dotyczy to wymienionej niżej pracy 

z roku 2013, w której proponowane jest oryginalne podejście do estymacji wariancji 

empirycznego estymatora Horvitza-Thompsona, opierające się na wykorzystaniu 

dostępnej informacji dodatkowej w formie systemu ograniczeń porządkujących 

prawdopodobieństwa inkluzji rzędu drugiego. Grupa ta obejmuje prace: 

 

Gamrot W. (2013) On Active Set Method and Second-Order Inclusion Probabilities, 

Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, 

College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic, 195-200. 

Gamrot W. (2012) Simulation-assisted Horvitz-Thompson statistic and isotonic regression. w: 

Ramik J., Stavárek D. (eds.) Proceedings of the 30th International Conference Mathematical 

Methods in Economics, Karviná, Silesian University, School of Business Administration, 

207-212. 

Gamrot W. (2012) On Pool-Adjacent-Violators Algorithm and Its Performance for Non-

Independent Variables. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach 120. 18-30. 

Gamrot W. (2011) On Some Modification of Sum-Quota Sampling Scheme, Mathematical 

Economics 7(14), 83-92. 

 

Za godne uwagi uważam również następujące fakty: 

 

 Pięć spośród moich prac ukazało się w notowanych na liście Journal Citation 

Reports (JCR) czasopismach: Acta Applicandae Mathematicae, Statistical Papers, 

Journal of Statistical Planning and Inference, Mathematical Population Studies 

(w tym jedna praca prezentująca wyniki z rozprawy doktorskiej – por. załącznik 5, 

pkt II D) 
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 Sumaryczny wskaźnik Impact Factor (IF) dla czterech prac prezentujących wyniki 

badań uzyskane po uzyskaniu stopnia doktora wynosi 2,476 a pięcioletni wskaźnik 

IF jest równy 3,047 (załącznik 5, pkt II D).  

 

 Realizowałem lub uczestniczyłem w realizacji krajowych projektów badawczych 

finansowanych ze środków na naukę: 
 

 Projekt indywidualny nr N N111 558540 pt. „Estymacja parametrów populacji 

skończonych przy niejednorodnych kosztach pozyskania obserwacji cechy” 

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2014. 

Rola: kierownik i samodzielny wykonawca projektu. 

 

 Projekt indywidualny nr 1H02B 022 30 pt. „Estymacja parametrów populacji na 

podstawie niekompletnych danych z wykorzystaniem prób dwufazowych” 

finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w  latach 

2006-2008. Rola: kierownik i samodzielny wykonawca projektu. 

 

 Projekt indywidualny nr  1H02B 008 16 pt, „Ocena parametrów cech populacji 

z wykorzystaniem danych o zmiennych dodatkowych” finansowany przez 

Komitet Badań Naukowych w latach 1999-2000. Kierownik projektu: prof. zw. 

dr hab. J.L. Wywiał. Rola: autorstwo części opracowania za wynagrodzeniem. 

 

 W latach 2003-2009, siedmiokrotnie samodzielnie realizowałem badania własne, 

a w latach 2002-2014 dwunastokrotnie brałem udział w realizacji badań statutowych 

Katedry Statystyki (załącznik 5, pkt II K, II L) 

 

 Uczestniczyłem w realizacji innych projektów i ekspertyz naukowych: 
 

 Starowicz W., Bryniarska Z., Gamrot W., Janecki R., Tomanek R. (2006-2007), 

„Metoda pomiaru łącznej rocznej przychodowości i dochodowości każdej linii 

komunikacyjnej w gminach obsługiwanych przez KZK GOP oraz na liniach 

innych organizatorów obsługujących obszar KZK GOP z którymi Związek ma 

podpisane stosowne umowy”, Praca naukowo-badawcza wykonana na zlecenie 

KZK GOP w Katowicach, SITK, Oddział w Krakowie. W skład zespołu 

wchodzili przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
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 Gamrot W. Żądło T. (2007) „Uwagi na temat raportu badawczego EURAREA, 

dla rady programowej Narodowego Spisu Powszechnego’2011 i Powszechnego 

Spisu Rolnego 2010". Ekspertyza wykonana w ramach udziału w pracach grupy 

roboczej do spraw metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów PSR 

2010 i NSP 2011 przy Głównym Urzędzie Statystycznym. 

 

 Realizowałem wizyty studyjne w uczelniach zagranicznych (załącznik 5 pkt 3 L) 
 

 W roku 2014 wygłosiłem za wynagrodzeniem dwa półtoragodzinne wykłady 

podsumowujące rezultaty badawcze uzyskane w monografii [1], na seminarium 

Katedry Statystyki i Metod Ilościowych (Dipartimento de Statistica e Metodi 

Quantitativi) Uniwersytetu w Mediolanie-Bicocca. 

 

 W roku 2007 uczestniczyłem w seminarium Katedry Analiz Ekonometrycznych 

(Ekonometrinės analizės katedra), Wydziału Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Wileńskiego, wygłaszając referat. 

 

 W latach 2005-2015 rezultaty moich badań zostały również zaprezentowane na 41 

konferencjach naukowych (w tym 20 za granicą) oraz 2 konferencjach naukowo-

dydaktycznych w formie referatów ustnych lub posterów (załącznik 5 pkt II I, 

III B). 

 

 Współpracowałem z następującymi czasopismami: 

 

2011-2012   Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach – sekretarz komitetu redakcyjnego 

na Wydziale Zarządzania 

 

2012-2015  Inżynieria i Aparatura Chemiczna – członek komitetu redakcyjnego 

(redaktor statystyczny) 

 

2013-2015   International Journal of Statistics and Probability (Canadian 

Center of Science and Education, Toronto, Canada)  – członek rady 

naukowej (editorial board) 

 




