
Katowicka szkoła metod ilościowych 

 

Wszelka działalność gospodarcza zarówno ta w skali mikroekonomicznej, 

jak i makroekonomicznej wymaga analiz ilościowych od tych najprostszych pozwalających 

zliczać zasoby np. produkcji, aż do złożonych modeli ekonometrycznych działania 

np. określonych rynków finansowych. Znaczenie metod ilościowych w analizach 

ekonomicznych staje się w aktualnych czasach wręcz nieodzowne. Każda uczelnia prowadząca 

badania ekonomiczne ma zespoły ludzi posiadających wyspecjalizowane umiejętności 

w tworzeniu stosownie do potrzeb coraz to bardziej zaawansowanych narzędzi prowadzenia 

analiz ilościowych danych gospodarczych. Tak było i jest od początku działania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach (UE-Katowice). Zaczęło się  to od zespołu osób pracujących 

pod kierunkiem profesora Maksymiliana Ziomka (1905-1966) w utworzonej w 1951 Katedrze 

Statystyki. Od 1962 Katedrą kierował, jak potem okazało się, jeden najwybitniejszych 

naukowców nie tylko  w skali naszej Uczelni lecz co najmniej na skalę krajową jakim był 

Profesor dr hab. Zbigniew M. Pawłowski. Lata 1962-1981 Jego pracy w UE-Katowice to okres 

tworzenia solidnych podstaw rozwoju metod ilościowych. Ten okres charakteryzował się 

niezwykle dynamicznym rozwojem zastosowań matematyki i statystyki w badaniach 

ekonomicznych, co w opinii środowiska naukowego jest bezdyskusyjną zasługą Profesora 

Z. Pawłowskiego, jako że był on prekursorem wielu nie tylko przedsięwzięć naukowych 

i dydaktycznych lecz również organizacyjnych.  

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew M. Pawłowski 1930-1980. 

 

Kilkuosobowa Katedra Statystyki rozrosła się do Instytutu Ekonometrii liczącego 

w 1981 ponad 50 naukowców pracujących w różnych zakładach. Był autorytetem naukowym 



i „mistrzem” dla swoich uczniów, których swoimi pomysłami zainspirował do tworzenia dzieł, 

charakteryzujących się oryginalnością rozwiązań oraz wysokim poziomem warsztatu 

matematycznego. Jego książki z zakresu statystyki lub ekonometrii były tłumaczone na języki: 

niemiecki, rosyjski i węgierski.  

Profesorowi Z. Pawłowskiemu przypisuje się zainicjowanie Konferencji Statystyków, 

Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej (KSEMPP), z których pierwszą 

zorganizował w roku 1965 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. 

Konferencje są nieprzerwanie organizowane co roku naprzemiennie przez ośrodki katedr 

ilościowych Uniwersytetów w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. W bieżącym roku odbyła 

się już 57 z kolei konferencja. Właśnie podczas tych konferencji jej uczestnicy zaczęli mówić 

o Katowickiej szkole ekonometrii, której niekwestionowanym liderem był Profesor 

Z. Pawłowski. To pojęcie było rozumiane szeroko zgodnie z poglądem, zresztą do dzisiaj 

funkcjonującym w niektórych środowiskach, że ekonometria obejmowała wszelkie metody 

ilościowe, mające zastosowanie w naukach ekonomicznych. Wnioskowanie statystyczne 

dawało metodologię estymacji i weryfikacji zasadności modeli ekonometrycznych. 

Programowanie matematyczne jest niezbędne w badaniach operacyjnych, które znajdują 

np. zastosowanie w logistyce lub optymalnym planowaniu produkcji. Klasyfikacja i analiza 

danych pozwala nawet na odkrywanie nowych zjawisk w rzeczywistości ekonomicznej. 

Ekonomia matematyczna wspomaga teorię ekonomii.  

 

 

 

 

Rys. 2. Rodzinne zdjęcie uczestników XV KPP organizowanej przez Katedrę Matematyki AE we Wrocławiu, 

Pokrzywna 1979. Na tarasie w środku, prawą ręką wsparty o barierkę Z. Pawłowski.  



Profesor Zbigniew Pawłowski należał do pionierów ekonometrii w Polsce. Temu 

zagadnieniu jest poświęconych wiele monografii i artykułów naukowych. To pod jego 

kierunkiem był skonstruowany i oszacowany pierwszy model ekonometryczny gospodarki 

polskiej. Profesor miał ku temu wszelkie kwalifikacje i doświadczenia, bowiem uczestniczył 

w budowie jednego z pierwszych modeli ekonometrycznych gospodarki brytyjskiej podczas 

jego stażu w Cambridge w Department of Applied Economics odbytego pod kierunkiem 

R. Stone'a (laureata Nagrody Nobla z 1984). Tworzył wiele modeli popytu i podaży. Zajmował 

się modelami produkcji. Znany jest jego wynik dotyczący modyfikacji znanej funkcji produkcji 

Cobb-Douglasa pozwalający kwantyfikować postęp techniczno-organizacyjny. Napisał 

pionierskie w skali kraju monografie z zakresu ekonometrii oraz teorii predykcji. 

Jego monografia dotycząca metody reprezentacyjnej miała duży wkład na rozwój badań 

ankietowych w Polsce.  

Profesor Z. Pawłowski nawiązał trwałe kontakty naukowe z zagranicznymi ośrodkami, 

co było na ówczesne czasy rzeczą trudną. Najważniejsza wśród nich była współpraca 

z Holenderskim Instytutem Ekonomicznym w Rotterdamie (Netherlands Economic Institute). 

W szczególności dzięki temu kontaktowi wielu pracowników naszej Uczelni, nie tylko 

młodych adeptów metod ilościowych z  Instytutu Ekonometrii, było na wielotygodniowych 

stażach w Instytucie, gdzie mogli rozszerzać swoje horyzonty naukowe. Tam właśnie powstała 

nowa sub - dyscyplina naukowa zwana Ekonometrią przestrzenną rozwijana do dzisiaj na całym 

świecie. Jej wybitny przedstawiciel profesor Jean H. Paelinck jest doktorem honoris causa 

naszej Uczelni.  

Profesor Z. Pawłowski był jednym z inicjatorów utworzenia kierunku studiów zwanego 

do dziś Informatyką i ekonometrią. Ten kierunek miał w założeniach kształcenie 

wysokokwalifikowanych kadr potrafiących prowadzić profesjonalnie ilościowe analizy 

ekonomiczne. Podobnym celom służy później utworzony kierunek Analityki gospodarczej. 

Profesor patronował edycji studiów doktorskich w zakresie ekonometrii.  

Profesor był zapraszany do uczestnictwa w wielu gremiach naukowych, 

a w szczególności był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Profesor był inicjatorem 

serii ekonometrycznej monografii naukowych wydawanej przez PWN. Tu zwykle były 

publikowane wartościowe rozprawy habilitacyjne ze wszystkich ośrodków ekonometrycznych 

i statystycznych w Polsce. Wykształcił wielu wartościowych naukowców poprzez 

promotorstwo przede wszystkim ich prac doktorskich. Był współorganizatorem tzw. Letniej 

Szkoły Ekonometrycznej w Ustroniu Wielkopolskim, gdzie obok niego wykłady prowadzili 

wybitni statystycy i ekonometrycy polscy. Jego Uczniowie z czasem stali się znanymi 

i cenionymi ekonometrykami i statystykami. Zasługi Profesora Zbigniewa Pawłowskiego były 



więc wielokierunkowe lecz najważniejszymi były Jego niekwestionowane osiągnięcia 

naukowe.  

Oto jak osobowość Profesora Z. Pawłowskiego zarysował  Prof. dr hab. Antonii Smoluk 

w publikacji: Sześćdziesiąt lat Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach wydanej przez UE-Katowice 2011: „Był osobą niezwykłą, 

liczącym się profesorem, uczonym, administratorem. Przestrzegał nomenklatury zawodowej 

i każdego uszanował przynależnym mu tytułem. Nie była to jedynie czysta kurtuazja; w geście 

tym było jednocześnie − oprócz zwykłej grzeczności − zawarte uznanie talentu i trudu 

włożonego w naukę, szacunek dla zdolności, wiedzy i osiągnięć. W tamtych czasach dyplom 

ukończenia studiów wyższych dostawało się nie z powodu równości wobec prawa; dyplom był 

poświadczeniem urzędowym zdobytych umiejętności i talentów. Niewątpliwie były, 

i to zapewne nie tak znów rzadkie, wyjątki streszczające się w popularnym powiedzeniu: 

nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Magister – był mistrzem, doktor – był 

uczonym, docent – nauczycielem, a profesor – powołanym do służby. … Celem nauki jest 

doskonałość i perfekcja. Efektywność, użyteczność, zastosowania, to biznes − nie nauka. 

Pawłowski dobrze wiedział, że bramą prowadzącą do nauki jest matematyka, że nauka jest 

wiedzą o strukturze świata, o relacjach rządzących przyrodą i społeczeństwem. Nie ma nauki 

o niczym. Każda nauka ma substrat w realnym świecie; bez wprowadzenia tego postulatu 

w życie nie ma nauki, a tylko zabawa akademicka – paranauka. … „był człowiekiem 

elastycznym i skorym do kompromisu. Miał niezwykły dar wyboru właściwej tematyki 

badawczej. Wiedział skąd wieje wiatr i po jego zapachu natychmiast stawał się aktywnym 

uczestnikiem nowego prądu, jeśli tylko uznał go za ważny i obiecujący …. Uprawiał 

ekonometrię jako główną dziedzinę. Można powiedzieć nawet więcej – był inicjatorem i twórcą 

polskiej szkoły ekonometrycznej.”  

W kierowanym przez Z. Pawłowskiego Instytucie również były rozwijane prace 

z zakresu demografii, czym m.in. zajmował się prof. AE-dr hab. Leon Dziembała (1933-2013). 

Z kolei statystyką opisową parała się doc. Barbara Ciepielewska (1922-2007).  Warto zwrócić 

uwagę, że Profesor Z. Pawłowski bardzo doceniał potrzebę opanowania przez pracowników 

solidnych podstaw umiejętności w zakresie analizy matematycznej i algebry liniowej. Stąd 

wiele przyjmowanych do pracy adeptów nauki kończyło uniwersyteckie studia matematyczne. 

Jednym z wybitnych w tym zakresie pracowników była Prof. AE dr hab. Elżbieta Stolarska 

(1942-1992), która miała wartościowe osiągnięcia naukowe na polu programowania 

matematycznego, badań operacyjnych i ekonometrii oraz była Prorektorem ds. nauki naszej 

Uczelni.  



 

Prof. UE dr hab. Elżbieta Stolarska 1942-1992. 

Z kolei Rektorem AE-Katowice był prof. dr hab. Krzysztof Zadora (1943-2021), który 

zajmował się ekonometrią, programowaniem matematycznych oraz rachunkowością zarządczą. 

Był cenionym kierownikiem kilku zespołów naukowo-badawczych.  

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Zadora (1943-2021). 

 

Profesor Z. Pawłowski był wybitnym uczonym. Środowisko statystyków 

i ekonometryków w niekwestionowany sposób uznaje jego pionierskie zasługi na polu 

naukowym oraz w zakresie kształcenia kadr. Tym bardziej należy żałować, że jego śmierć 

w wieku zaledwie pięćdziesięciu lat w 1981 przerwała zamierzenia naukowe i plany w zakresie 

rozwijania szeroko rozumianej Katowickiej szkoły ekonometrycznej. Jednak Jego poświęcenie 

nauce nie poszło na marne dzięki wykształconym kadrom, które były w stanie kontynuować 

i rozwijać jego idee. Teraz działalność naukową kontynuują „dzieci naukowe (czyli doktorzy), 

wnuki oraz prawnuki naukowe” Profesora. Wyrazem pielęgnowania pamięci o Jego 



osiągnięciach są organizowane Seminaria Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego 

równolegle z Konferencj Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. 

 

 

Prof. UE dr hab. Józef Kolonko 1942-2018.  

 

Po śmierci Profesora Z. Pawłowskiego Instytutem ekonometrii od 1981 kierował prof. 

UE dr hab. Józef Kolonko, który swój doktorat napisał pod kierunkiem Profesora 

Z. Pawłowskiego. Profesor J. Kolonko m.in. rozwijał zwłaszcza metody klasyfikacji i analizy 

danych oraz metodę reprezentacyjną, doceniając jednocześnie statystyczną kontrolę jakości. 

Był cenionym promotorem wartościowych doktoratów, jako że trzech spośród autorów tych 

dysertacji uzyskało później tytuły profesora. Był skarbnicą pomysłów naukowych 

oraz innowacyjnych przedsięwzięć.  Z jego inicjatywy powstała Śląska Międzynarodowa 

Szkoła Handlowa. Profesor Józef Kolonko był w ówcześnie trudnych czasach  również 

zaangażowany w wielkie przemiany społeczno polityczne odbywające się również 

na uczelniach, będąc m.in. pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność na naszej Uczelni.   

Godnym kontynuatorem idei Profesora dr hab. Z. Pawłowskiego był również jego 

doktorant w osobie Andrzeja S. Barczaka, który od 1987 kierował Instytutem Ekonometrii, 

a potem Katedrą Ekonometrii. Kontynuował wraz ze współpracownikami prace z zakresu 

ekonometrii. Rozwijał i umacniał nie tylko kontakty z uczelniami ekonomicznymi, ale również 

z biznesem, który jest przecież konsumentem wyników badań akademickich. Utrzymywał 

kontakty z wybitnymi statystykami i ekonometrykami. Angażował się aktywnie w życie 

naukowe w skali Uczelni i krajowej.  Z jego inicjatywy został przyznany prof. dr hab. 

Kazimierzowi Zającowi, znanemu statystykowi z Akademii Ekonomicznej w Krakowie tytuł 

doktora honoris causa naszej Uczelni w 1995. Środowisko ekonometryków polskich również 

doceniło jego wiedzę i umiejętności, jako że zasługi prof. dr hab. A. Barczaka zostały 



nagrodzone w 2005 tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu.  

 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej S. Barczak 1939-2019. 

 

Wraz ze zmianami organizacyjnymi na uczelni Nazwa Instytutu została zmieniona, 

a potem z niej z czasem były wydzielane inne katedry. Aktualnie mamy 7 katedr na Uczelni, 

gdzie uprawia się zastosowanie metod ilościowych. Jednak należy podkreślić, że w tych 

katedrach są dalej rozwijane idee, które były zapoczątkowane w Katowickiej szkole  

Ekonometrii. Ze względu na mnogość subdyscyplin jakie z czasem pojawiły się można 

aktualnie rzec, iż jest to Katowicka szkoła metod ilościowych, której za bezdyskusyjnego 

prekursora jest uznawany Profesor Zbigniew Pawłowski. Naszkicujmy zagadnienia naukowe, 

które są rozwijane w aktualnie działających katedrach.   

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki https://www.ue.katowice.pl/jednostki/ 

katedry/kz/katedra-statystyki-ekonometrii-i-matematyki.html Katedra składa się z zespołu 

pracowników naukowo-dydaktycznych rozwijających tradycyjne dyscypliny uprawiane przez 

prof. dr hab. Zbigniewa Pawłowskiego. Dorobek naukowy istniejącej dopiero cztery lata 

Katedry stanowi w znaczącej mierze dorobek trzech katedr, z których została utworzona, 

czyli Katedry Statystyki,  Katedry Ekonometrii i Katedry Matematyki. Prowadzone są prace 

nad: teoretycznymi i praktycznymi aspektami wnioskowania statystycznego a zwłaszcza jego 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/%20katedry/kz/katedra-statystyki-ekonometrii-i-matematyki.html
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/%20katedry/kz/katedra-statystyki-ekonometrii-i-matematyki.html


aspektami nieparametrycznymi. Rozwijane są również metody statystycznej kontroli jakości 

oraz zastosowania statystyki w audycie finansowym. Rozwijano zagadnienia dotyczące 

metodologii wnioskowania o modelach ekonometrycznych, a także predykcji. Wiele uwagi 

poświęcono empirycznym badaniom interdyscyplinarnych dotyczących m.in. demograficznych 

i ekonomicznych skutków uzależnień występujących w społeczeństwie.  Prowadzone są prace 

nad zaawansowanymi metodami analizy szeregów czasowych oraz procesów przestrzennych. 

Ponadto, prowadzono prace z zakresu ekonomii matematycznej, programowania 

matematycznego, zbiorów rozmytych i ocen ryzyka inwestycyjnego. Zanotowano znaczące, 

również w skali międzynarodowej, osiągnięcia z zakresu metody reprezentacyjnej (metod 

próbkowych) oraz statystyki małych obszarów. Umożliwiło to na ośmiokrotne organizowanie 

międzynarodowej konferencji Survey Sampling in Economic and Social Research, na której 

m.in. wielokrotnie gościł jako invited speaker znany w światowym środowisku statystyków 

Profesor Malay Ghosh, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z roku 2021. Katedra podtrzymuje chlubną tradycję organizowania dorocznej Konferencji 

Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz Seminarium im. 

Profesora Z. Pawłowskiego.  

Katedra Badań Operacyjnych https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/kolegia/kolegium-

informatyki-i-komunikacji/katedry.html  jest jednym z wiodących w Polsce ośrodkiem badań 

operacyjnych. Prace naukowe Katedry koncentrują się na aspektach teoretycznych metodologii badań 

operacyjnych oraz jej wykorzystania do wspomagania decyzji. Granty naukowe dotyczyły 

m.in. zastosowań analizy wielokryterialnej  na polskim rynku finansowym, metod wspomagania 

negocjacji oraz wielokryterialnego programowania dynamicznego. Ich wyniki opublikowano w wielu 

artykułach i publikacjach zwartych, w tym w ramach serii wydawniczej Informatyka w badaniach 

operacyjnych. Od 16 lat kontynuowane jest wydawanie zainicjowanego przez Katedrę czasopisma 

naukowego Multiple Criteria Decision Making. Pracownicy utrzymują aktywne kontakty naukowe 

z kilkunastoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi.  Potencjał naukowy Katedry pozwolił 

na zorganizowanie w roku 2000 dużej międzynarodowej konferencji naukowej: The IVth International 

Conference on Multiobjective Programming and Goal Programming. Co dwa lata Katedra organizuje 

ogólnopolską konferencję naukową: Modelowanie Preferencji a Ryzyko, której 

towarzyszy: International Workshop on Multiple Criteria Decision Making. Ponadto, Katedra 

współorganizuje konferencje: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych im. Prof. Władysława 

Bukietyńskiego.  

Pierwszym kierownikiem Katedry Matematyki Stosowanej był Profesor UE dr hab. 

Piotr Chrzan,  który był doktorantem Profesora Z. Pawłowskiego. Kontynuował prace swojego 

Mistrza rozszerzając je m.in. na zagadnienia aktuarialne. Prace Prof. P. Chrzana są dalej 

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/kolegia/kolegium-informatyki-i-komunikacji/katedry.html
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/kolegia/kolegium-informatyki-i-komunikacji/katedry.html


kontynuowane i wchodzą również w obszary m.in. zastosowania metod ilościowych 

w zarządzaniu aktywami i ryzykiem, optymalizacją portfela inwestycyjnego, inżynierią 

finansową. Pracownicy Katedry uczestniczą w prowadzeniu studiów: Double Degree Master 

Programme Quantitative Asset and Risk Management ARIMA od wielu lat organizuje  

konferencję Metody im. Profesora Piotra Chrzana. https://www.ue.katowice.pl/jednostki 

/katedry/wf/katedra-matematyki-stosowanej.html 

   

Prof. UE dr hab. Piotr Chrzan 1947-2010.  

 

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii www.ue.katowice.pl/ 

uczelnia/kolegia/kolegium-ekonomii/katedry.html powstała w 2005 roku dla wzmocnienia 

potencjału naukowo-dydaktycznego ówczesnego Wydziału Ekonomii. Katedrę tworzy zespół 

pracowników badawczo-dydaktycznych zajmujących się m.in. aktuariatem, demografią, 

ekonomią matematyczną. Realizowane projekty dotyczą modelowania i analizy ryzyka 

występującego na rynkach konsumpcyjnych i inwestycyjnych, modeli polityki fiskalnej 

i monetarnej a także modelowania matematycznego procesów makroekonomicznych.  

Podejmowana jest też problematyka badawcza w zakresie statystyki społecznej i regionalnej, 

uwzględniająca procesy demograficzne, migracyjne i rynek pracy. Katedra współpracuje 

z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Rosja) oraz rozwija relacje z praktyką 

gospodarczą. Katedra od wielu lat jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej 

pt.: Analysis of International Relations. Methods and Models of regional Development. 

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej https://www.ue.katowice.pl 

/jednostki/katedry/wiik/katedra-demografii-i-statystyki-ekonomicznej.html Pracownicy 

Katedry prowadzą badania naukowe w zakresach: doskonalenia metod statystycznych 

w analizie i zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej, wielokryterialnych metod 

analizy rynków finansowych, metodami analizy ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem 

metod odpornych oraz tzw. rozkładów stabilnych. Katedra organizuje konferencję: Statistics 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki
http://www.ue.katowice.pl/%20uczelnia/kolegia/kolegium-ekonomii/katedry.html
http://www.ue.katowice.pl/%20uczelnia/kolegia/kolegium-ekonomii/katedry.html


for Innovation: Data Visualization and Risk Analysis. W zakresie badan demograficznych 

badania pracowników w ostatnich latach dotyczą starzejącego się społeczeństwa Europy 

w powiązaniu z nowym nurtem analiz ryzyka – ryzykiem długowieczności. Temu zagadnieniu 

poświęcono książkę wydrukowaną w 2020 Wydawnictwo UE-Katowice.  opublikowało 

książkę poświęconą modelowaniu długowieczności.  Ponadto, w 2019 w wyniku współpracy 

między-katedralnej to samo wydawnictwo opublikowało pozycję dotyczącą badań jakości 

życia seniorów w wybranych miastach polskich. Szczegółowy wykaz publikacji pracowników 

Katedry można znaleźć pod wyżej wymienionym linkiem.  

Zespół zatrudnionych w Katedrze Analiz i Prognozowania Rynku Pracy zajmuje się 

aplikacją metod ekonometrycznych i statystycznych w ekonomii. W szczególności nacisk jest 

położony na aspekty demograficzne rynku pracy, prognozowania rynku pracy, modelowania 

ekonometrycznego popytu i podaży pracy. https://www.ue.katowice.pl/jednostki/ 

katedry/we/katedra-analiz-i-prognozowania-rynku-pracy.html 

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych składa się z pracowników zajmujących 

się badaniami naukowymi dotyczącymi problemów: analizy skupień, metod dyskryminacji 

i  nieparametrycznych regresji z uwzględnieniem podejścia wielomodelowego. Ponadto, 

prowadzone są badania w zakresie metod wizualizacji danych, analizy korespondencji, modeli 

klas ukrytych oraz modeli logarytmiczno-liniowych. www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/ 

wf/katedra-analiz-gospodarczych-i-finansowych.html 

Reasumując zarysowana działalność naukowa katedr dotyczy bardziej lub mniej 

wyspecjalizowanych zagadnień zastosowań metod ilościowych w ekonomii, finansach 

oraz zarządzaniu. Uprawiane są również zdawałoby się nowe nurty naukowe, które jednak mają 

swoje korzenie w dyscyplinach, które Profesor Zbigniew Pawłowski wprowadził w Instytucie 

Ekonometrii ponad pięćdziesiąt lat temu, co zapoczątkowało Katowicką szkołę metod 

ilościowych. Ta Szkoła jest w ciągłym stadium innowacyjnej ekspansji naukowej.  

 

 Janusz L. Wywiał  
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