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STRESZCZENIA REFERATÓW  
 

SESJA I, CZWARTEK (15.03.2018), GODZ. 900-1040 

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Janusz Wywiał 

prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz                                                      Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

Publicystyczny wskaźnik jako prognoza 

Referat poświęcony jest publicystycznemu wskaźnikowi, który w treści zawiera prognozę kresu ludzkości na Ziemi. Kres 
ten wyrażony jest maksymalną, dopuszczalną, ze względu na wydajność Ziemi, liczbą ludności, która według 
demografów i innych prognostyków wynosi 9 miliardów osób. Jest to, jak gdyby, krótki przegląd badań pojemności 
ludnościowej Ziemi od starożytności po dzień dzisiejszy. 

prof. dr hab. Józef Pociecha                                                                                                                              UEK 

Statystyczne narzędzia poznawania prawdy 

W referacie podniesione zostaną następujące zagadnienia: definicje prawdy, probabilistyczne rozumienie prawdy, 
klasyfikacja prawdy, statystyka jako narzędzie poznawania prawdy, jakość badań statystycznych w świetle poznawania 
prawdy, problemy uogólniania wyników badań statystycznych, problemy budowy teorii naukowych. 

dr hab. Marek Biernacki, prof. UE; prof. dr hab. Antoni Smoluk                                               UE we Wrocławiu 

Zwierciadło nauki 

Matematyka jest rodziną teorii; każda nauka o świecie fizycznym ma interpretacje w odpowiedniej strukturze 
matematycznej. Matematyka jest więc zwierciadłem całej nauki. 

prof. dr hab. Józef Dziechciarz                                                                                                    UE we Wrocławiu 

Autoplagiat w twórczości naukowej. Pojęcie i konsekwencje 

Autor podejmuje próbę uporządkowania sposobów pojmowania pojęcia autopagiatu i jego synonimów. Dyskutuje formy 
i przejawy zjawiska wypełniającego zdefiniowane pojęcie. Dokonuje przeglądu prawnych, społecznych i ekonomicznych 
niepożądanych skutków autoplagiatu. Wskazuje sposoby zapobiegania zjawisku i jego skutkom. 

 

SESJA II , CZWARTEK (15.03.2018), GODZ. 1100-1240 

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Józef Pociecha 

prof. dr hab. Jacek Osiewalski; dr hab. Anna Pajor, prof. UEK                                                                      UEK 

Hybrydowe uogólnienie modelu t-MGARCH 
Hybrydowe modele MSV-MGARCH zostały wprowadzone do modelowania zmienności finansowych szeregów czasowych 
aby wykorzystać zalety obu klas modeli: giętkość klasy MSV i względną prostotę klasy MGARCH. Oszczędna specyfikacja 
hybrydowa MSF-SBEKK okazała się przydatna w wielowymiarowym modelowaniu stóp zwrotu na rynkach finansowych 
i towarowych. Każda specyfikacja MSF-MGARCH polega na wykorzystaniu procesu MGARCH o warunkowym rozkładzie 
normalnym i przemnożeniu jego warunkowej macierzy kowariancji �� przez taką dodatnią zmienną losową ��, że ln (��) 
pochodzi z gaussowskiego procesu AR(1) z parametrem autoregresji φ. Jeśli φ = 0, to taka specyfikacja MSF-MGARCH 
sprowadza się do procesu MGARCH o rozkładzie warunkowym będącym ciągłą mieszanką wielowymiarowych rozkładów 
normalnych z macierzą kowariancji ���� i �� o rozkładzie log-normalnym.  

W tej pracy proponujemy naturalne hybrydowe uogólnienie bardzo popularnych modeli MGARCH o warunkowym 
rozkładzie t Studenta. Nasze nowe modele hybrydowe są uzyskane przez przemnożenie macierzy Ht przez zmienną losową �� 
pochodzącą z takiego procesu ukrytego (z parametrem autoregresji φ), że dla φ = 0 �� ma rozkład odwrócony gamma 
i prowadzi do specyfikacji t-MGARCH, gdzie rozkład warunkowy można przedstawić jako ciągłą mieszankę 
wielowymiarowych rozkładów normalnych z macierzą kowariancji ���� i �� o rozkładzie odwróconym gamma. Jeśli φ ≠ 0, to 
zmienne losowe �� są zależne, więc – w porównaniu do specyfikacji t-MGARCH – w nowych modelach obserwowanego 
szeregu czasowego uzyskujemy dodatkowe źródło zależności i dodatkowy parametr. Wykorzystując podejście bayesowskie, 
wyposażone w symulacyjne techniki MCMC, pokazujemy jak szacować nowy hybrydowy model MSV-SBEKK. 
Przedstawiamy przykład empiryczny, który służy ilustracji hybrydowego rozszerzenia modelu t-SBEKK i jego zasadności. 



mgr inż. Grzegorz Sitek; prof. dr hab. Janusz Wywiał                                                                UE w Katowicach 

O estymacji parametrów bi-prostych 

Rozważa się problem estymacji parametrów bi-prostych, które z geometrycznego punktu widzenia są dwiema 
przecinającymi się prostymi. Za pomocą tzw. metody najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych wyznaczono 
przybliżone wartości estymatorów parametrów bi prostych. Parametry bi-prostych są wyznaczane w dwojaki sposób. 
Pierwszy polega na minimalizacji sumy kwadratów pionowych odległości od każdego punktu do prostej. W szczególnym 
przypadku wyznaczono dokładne wzory na estymatory parametrów, dowodząc ich łącznej asymptotycznej normalności 
rozkładu prawdopodobieństwa. Drugi sposób wyznaczania bi-prostych polega na minimalizacji sumy kwadratów 
odległości obserwowanego punktu na płaszczyźnie od obu prostych.  Tak wyznaczane proste nazywano ortogonalnymi. 
Ponadto analizowano związki między bi-prostymi oraz liniowymi regresjami rozkładów prawdopodobieństwa, które są 
składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństw.  Za pomocą bi-prostych szacowano parametry 
regresji rozkładów będących składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa. Własności 
uzyskiwanych estymatorów są analizowane z wykorzystaniem eksperymentów symulacyjnych. Wykazano, że niektóre 
z branych pod uwagę estymatorów dają zgodne oceny parametrów regresji, a inne są obciążone. 

dr hab. Marcin Salamaga, prof. UEK                                                                                                                UEK 

Segmentacja rynków krajów UE z wykorzystaniem dekompozycji zmian eksportu 
przeprowadzonej metodą CMS 

Segmentacja rynków zagranicznych jest obecnie traktowana jako ważny element strategii działania przedsiębiorstw 
uczestniczących w międzynarodowej wymianie towarów i usług. Niniejszy referat wpisuje się w nurt badawczy 
obejmujący tę problematykę. Celem referatu jest przeprowadzenie analizy porównawczej krajów UE w zakresie efektów 
towarzyszących zmianom ich eksportu. Efekty zmian eksportu poszczególnych krajów zostaną wyodrębnione na 
podstawie modelu stałego udziału w rynku (Constant Market Share – CMS) opracowanego przez Leamera i Sterna 
[1970]. Obliczone efekty: popytowy, struktury przestrzennej, struktury towarowej i konkurencji pozwolą na szczegółową 
ocenę źródeł zmian zachodzących w eksporcie porównywanych krajów, a w szczególności pozwolą odpowiedzieć na 
pytanie: w jakim stopniu zmiany w eksporcie można wytłumaczyć koniunkturą w światowym handlu określonymi 
grupami towarów, a w jakim wynikają one z konkurencyjności samych krajów. Z kolei zastosowanie metod 
wielowymiarowej analizy statystycznej dla wyznaczonych efektów umożliwi identyfikację grup krajów o najbardziej 
podobnej pozycji w układzie przestrzenno-towarowym, w tym krajów o zbliżonej konkurencyjności handlu. 
Przedstawione wyniki badań mogą stanowić potencjalne wsparcie dla przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym 
w procesach podejmowania decyzji strategicznych i tym samym zwiększać efektywność ich działań na rynkach 
zagranicznych. 

dr hab. Maciej Nowak, prof. UE; prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik                                            UE w Katowicach 

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w dynamicznych procesach decyzyjnych 
z wykorzystaniem współczynników wymiany 

W pracy analizujemy dynamiczne procesy decyzyjne, czyli takie, w których decyzja nie jest podejmowana jednorazowo, 
lecz wielokrotnie. Przyjmujemy, że rozważany okres czasu jest podzielony na T etapów. Znana jest liczba stanów, 
w których proces może się znaleźć na początku każdego etapu. Dla każdego stanu określono decyzje jakie mogą być 
w nim podjęte. Określono również funkcję przejścia, za pomocą której na podstawie stanu, w jakim proces znalazł się 
w etapie t oraz podjętej w tym stanie decyzji można wyznaczyć stan procesu na początku kolejnego etapu. Przez 
realizację procesu rozumiemy listę stanów, w których proces znajduje się w kolejnych etapach, a także decyzji, które 
w tych stanach są podejmowane. Przyjmujemy, że realizacje procesu są oceniane ze względu na K kryteriów, ocenianych 
na skali ilorazowej. Zakładamy również, że decydent jest w stanie określić hierarchię kryteriów, czyli uporządkować je 
począwszy od tego, które uważa za najważniejsze, a kończąc na tym, któremu przypisuje najniższą wagę. 

Celem pracy jest zaproponowanie procedury wielokryterialnej opartej na współczynnikach wymiany. W każdej iteracji 
decydentowi proponowana jest konkretna realizacja procesu. Decydent proszony jest o ocenę zaproponowanego 
rozwiązania oraz przypisanie każdego kryterium do jednej z trzech kategorii: (1) kryteria, których wartość powinna być 
poprawiona, (2) kryteria, których wartość nie powinna być pogorszona, (3) kryteria, których wartość może być 
pogorszona. Powyższe informacje są wykorzystywane do ustalenia nowej propozycji dla decydenta. W tym celu 
korzystamy z algorytmu wyznaczania rozwiązań prawie-optymalnych zadania programowania dynamicznego oraz 
współczynników wymiany. 

  



SESJA III , CZWARTEK (15.03.2018), GODZ. 1400-1600 

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Józef Dziechciarz 

dr Agnieszka Lipieta                                                                                                                                         UEK 

Analiza ewolucyjnych mechanizmów ekonomicznych w środowisku ekonomii z własnością 
prywatną 

W trakcie realizacji projektu badawczego Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii typu Debreu wyodrębnione 
zostały główne mechanizmy ekonomiczne, które pojawiają się w procesie ewolucji gospodarki.  Mechanizmy te różnią 
się przede wszystkim zbiorem wyników, ale także konsekwencjami ich działania dla różnych grup podmiotów 
ekonomicznych. Celem referatu jest analiza porównawcza mechanizmu innowacyjnego oraz mechanizmu 
kumulatywnego zdefiniowanych w hurwiczowskim aparacie pojęciowym, w środowisku modelowanym za pomocą 
topologiczno-mnogościowych narzędzi matematycznych typowych dla teorii ogólnej równowagi. Z uwagi na formalny 
charakter zarówno teorii ogólnej równowagi jak i podejścia Hurwicza do problemu projektowania mechanizmów 
ekonomicznych, główne rezultaty mają postać twierdzeń matematycznych interpretowanych w języku ekonomii. 

dr inż. Urszula Załuska;  dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha                                        UE we Wrocławiu 
dr Magdalena Ślazyk-Sobol                                                                                               Uniwersytet Wrocławski 

Wypalenie zawodowe nauczycieli akademickich 

Zjawisko wypalenia zawodowego od przeszło czterdziestu lat wzbudza szerokie zainteresowanie psychologów oraz 
praktyków zarządzania. Jest to syndrom psychologiczny wynikający z doświadczania przez pracowników chronicznego 
stresu, będącego efektem zaburzonej równowagi pomiędzy środowiskiem pracy a możliwościami jednostki. 
Zainteresowanie tematem wypalenia związane jest ze wzrastającym zapotrzebowaniem na wspieranie grup zawodowych, 
które wg literatury przedmiotu są szczególnie narażone na doświadczanie negatywnych skutków wyczerpującej pracy 
zawodowej (Maslach, Leiter, 2008, 2010, 2011). W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań pierwotnych 
przeprowadzonych w czerwcu i w lipcu 2017 r. w ramach projektu współpracy ponadnarodowej, których celem była 
ocena postrzegania zjawiska wypalenia przez polskich pracowników m.in. sektora szkolnictwa wyższego. Należy 
podkreślić, że zawód nauczyciela akademickiego należy do tzw. zawodów złożonych (Prediger, 1993, 1999), których 
przedstawiciele są narażeni na ryzyko wypalenia zawodowego w inny, specyficzny sposób niż przedstawiciele zawodów 
jednoznacznie definiowanych. 

Do pomiaru wykorzystano dwa typy kwestionariuszy. Pierwszym był Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ, 
który jest adaptacją włoskiego kwestionariusza Link Burnout Questionnaire (Santinello, 2008). Narzędzie to umożliwia 
diagnozę czterech aspektów wypalenia, tj. wyczerpania psychofizycznego, braku zaangażowania w relacje z klientami 
(podopiecznymi), poczucia braku skuteczności zawodowej oraz rozczarowania pracą zawodową. Drugi to autorski 
kwestionariusz mający na celu ocenę rozpoznawalności zjawiska wśród polskich pracowników. Do analizy wyników 
badań wykorzystano m.in. tablice kontyngencji, metody klasyfikacji (TwoSteps Cluster Analysis), analizę czynnikową, 
testy na istotność różnic, modele regresji logistycznej. 

dr Katarzyna Warzecha                                                                                                                UE w Katowicach 

Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez młodzież. Wybrane aspekty 
społeczno-ekonomiczne 

Przemiany cywilizacyjne i intensywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) powoduje, 
że korzystanie przez młodzież z komputerów, tabletów czy telefonów komórkowych często z dostępem do Internetu to 
obecnie zachowania  masowe i powszechne. Internet jest dla wielu młodych ludzi źródłem rozrywki i zdobywania nowej 
wiedzy co przyczynia się do ich rozwoju i pozwala na interaktywną edukację. Jednak z drugiej strony problematyczne 
używanie Internetu przez młodzież stanowi coraz większy problem psychospołeczny. Nieprawidłowe wykorzystywanie 
ICT może negatywnie rzutować na rozwój psychiczny, fizyczny i emocjonalny młodzieży, a utrata kontroli nad 
korzystaniem z Internetu może przyczynić się do zaniedbywania nauki, braku aktywności fizycznej i pogorszenia relacji 
z rówieśnikami czy rodziną.  

Głównym celem referatu będzie pokazanie jakie aktywności internetowe najczęściej podejmuje młodzież w Internecie, 
a także pokazanie jaki odsetek młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej problemowo korzystania z Internetu 
i telefonu komórkowego (w badaniach wykorzystano testy permutacyjne). Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem 
programu R Cran i pakietu Excel. Próbę statystyczną stanowiła młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z województwa 
śląskiego. 

 



dr K. Anna Denkowska                                                                                                                                    UEK 

Zbieżność zbiorów konfliktowych 

Zbiorem konfliktowym dwu (rozłącznych) podzbiorów domkniętych przestrzeni euklidesowej nazywamy zbiór punktów 
jednakowo odległych od obu zbiorów. Przedmiotem naszych badań jest zachowanie zbioru konfliktowego skończonej 
rodziny zbiorów domkniętych ewoluujących w czasie. Tutaj ewolucja, czy też deformacja zbiorów, wyrażona jest za 
pomocą zbieżności Kuratowskiego zbiorów domkniętych (uogólniającej zbieżność kompaktów w metryce Hausdorffa). 
Uzyskany wynik dotyczy półciągłości zbioru konfliktowego (w pewnych warunkach także i ciągłości).  
Omówimy również możliwe zastosowanie w ekonomii do opisu stanów równowagi. 

dr K. Cegiełka;  dr P. Dniestrzański;  prof. dr hab. Janusz Łyko; dr Arkadiusz Maciuk            UE we Wrocławiu 

Funkcje priorytetu w degresywnie proporcjonalnej alokacji dóbr niepodzielnych 

Najczęściej stosowanymi, a przez to najlepiej znanymi zasadami podziału dóbr są zasada równości i zasada 
proporcjonalności. Nie zawsze jednak, ze względu na wspólne dobro uczestników podziału, można w ten sposób 
dokonywać alokacji. Alternatywą jest zasada degresywnej proporcjonalności, która, w odróżnieniu od poprzednich, nie 
daje jednoznacznego rozwiązania. Dopiero określenie dodatkowych postulatów pozwala na uzyskanie jednoznaczności. 
Autorzy proponują metodę konstrukcji podziałów degresywnie proporcjonalnych, które są najbliższe, według ściśle 
zdefiniowanego kryterium, podziałowi proporcjonalnemu. Wykorzystują do tego koncepcję sprawiedliwości 
dystrybutywnej opartą na funkcjach priorytetu. 

 

SESJA IV , CZWARTEK (15.03.2018), GODZ. 1620-1800 

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Jacek Osiewalski 

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE;  dr inż. Izabela Dziaduch                                                      UE we Wrocławiu 

Planowanie pracy maszynistów w pociągach pasażerskich – podejście optymalizacyjne 

W referacie przedstawi się problem planowania pracy pracowników drużyn trakcyjnych i charakterystykę podstawowych 
wymagań jakie należy uwzględnić w analizowanym zagadnieniu. Zaproponuje się także model decyzyjny, który pozwoli 
w zadanym czasie zaplanować obsadę pociągu oraz efekty stosowania statycznego modelu planowania wraz z jego 
weryfikacją na danych rzeczywistych pochodzących z przedsiębiorstwa kolejowego zajmującego się przewozem 
pasażerów. 

dr Grzegorz Tarczyński                                                                                                               UE we Wrocławiu 

Wybór lokalizacji magazynowych podczas kompletacji zamówień – ocena wielokryterialna 
W referacie przedstawiono wyniki badań procesu kompletacji zamówień, w sytuacji gdy te same wyroby składowane są w 
kilku lokalizacjach magazynowych. Główne cele możliwe do osiągnięcia w tym przypadku, to minimalizacja czasu kompletacji 
zamówień oraz maksymalizacja liczby lokalizacji całkowicie „oczyszczonych”. Zbadano magazyny prostokątne jednoblokowe, 
w których trasa magazyniera wyznaczana jest za pomocą jednej z metod mających duże znaczenie praktyczne: S-shape albo 
return. Zaproponowano proste heurystyki umożliwiające rozwiązanie problemu dwukryterialnego, a wyniki porównano z 
rozwiązaniami optymalnymi dla problemów jednokryterialnych oraz miarą agregatową TMAL Dmytrowa. 

mgr Małgorzata Złotoś                                                                                                                UE w Katowicach 

O wykorzystaniu teorii planowania eksperymentów w analizie danych szczegółowych 

Metody planowania eksperymentu są jednym z narzędzi wykorzystywanych w statystycznej kontroli jakości. 
Zastosowanie planowania eksperymentów w projektowaniu lub modyfikowaniu procesu produkcyjnego prowadzi do 
poprawy jego parametrów technologicznych jak i do ograniczenia kosztów ogólnych procesu. Wśród planów 
eksperymentów wyróżnia się klasyczne plany eksperymentów oraz plany eksperymentów czynnikowych. Obecnie teoria 
planowania eksperymentów znajduje zastosowanie w naukach przyrodniczych oraz w analizie danych o charakterze 
przestrzennym. Mikroekonometria jest częścią ekonometrii, która została wyodrębniona w latach 50 XX wieku. Badania 
mikroekonometryczne zajmują się analizą danych indywidualnych zwanych mikrodanymi, które są coraz częściej 
wykorzystywane w pracach badawczych z zakresu ekonomii, zarządzania czy finansów. Rozwój metod mikroekonometrii 
jest związany z rozwojem metod statystycznych, które umożliwiają odpowiedni dobór próby lub metody estymacji 
modelu, jak również pozwalają na analizę zbiorów danych o dużych liczebnościach. Przedmiotem referatu będzie 
przedstawienie możliwości wykorzystania elementów teorii planowania eksperymentów w analizie danych 
indywidualnych. Proponowane rozwiązanie zostanie zaprezentowane dla wybranych zbiorów danych szczegółowych.  



mgr Dawid Kansy;  dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE                                                                UE we Wrocławiu 

Planowanie planu pobrań z magazynu wyposażonego w regały typu radioshuttle – podejście 
optymalizacyjne 

System regałów typu radioshuttle dedykowany jest do składowania dużej liczby szybko rotujących towarów znajdujących 
się na jednorodnych paletach, zapewniając przy tym wysoką efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej. 
Platforma radioshuttle realizuje funkcje takie jak ciągły załadunek oraz wyładunek palet we wskazanym tunelu wraz 
z reorganizacją, dzięki której wszystkie palety znajdujące się w tunelu zostają przemieszczone najbliżej pola 
załadunkowego. System radioshuttle składa się z regałów oraz zdalnie sterowanego wózka transferowego. Regały 
radioshuttle przystosowane są do pracy w systemach FIFO.  

Problemem badawczym rozważanym w pracy jest opracowanie narzędzi, których efektem działania będzie plan pobrań 
produktów z lokalizacji regałów typu radioshuttle gwarantujący minimalną liczbę blokad równoznaczną z brakiem 
towaru. System radioshuttle funkcjonuje zgodnie ze strategią FIFO, co przy dużej liczbie jednostek magazynowania (ang. 
stock keeping units, w skrócie SKU), może powodować brak dostępności danego SKU, pomimo, że dane SKU znajduje 
się z magazynie. Przedstawiony w pracy model programowania liniowego zapewnia takie dopasowanie pobrań towaru 
z lokalizacji, które minimalizuje liczbę blokad lub całkowicie je eliminuje. W pracy przedstawiono model oraz 
zweryfikowano podstawowe charakterystyki analizowanych problemów i uzyskiwanych rozwiązań. 
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dr Cyprian Kozyra                                                                                                                       UE we Wrocławiu 

Optymalny poziom nierówności w zależności od charakterystyki populacji 

Referat wykazuje, że nie można twierdzić w ogólności o istnieniu optymalnego poziomu nierówności (mierzonej np. 
współczynnikiem Giniego). Można jednak poszukiwać optymalnego poziomu nierówności w relacji do pewnych założeń 
odnośnie sprawiedliwości oraz charakterystyki populacji, dla której jest mierzona nierówność. Założenia co do 
sprawiedliwości społecznej mogą być wyprowadzone z powszechnego odczucia. Natomiast charakterystyka populacji 
obejmuje opis jednostek ją tworzących pod względem zdolności, pracowitości, efektywności, istnienia grup 
uprzywilejowanych itp. Znalezienie takiej zależności optymalnego poziomu nierówności od podanych wyżej wielkości 
umożliwia prowadzenie polityki sterującej poziomem nierówności w kierunku osiągania optymalnych wartości 
nierówności. W przypadku stwierdzenia nadmiernych nierówności polityka taka może być prowadzona przez 
redystrybucyjne mechanizmy wyrównujące dochody. W przypadku zbyt niskiej nierówności powiązanej z osłabieniem 
aktywności ekonomicznej społeczeństwa polityką powinno kierować podejście liberalizujące w celu osiągnięcia 
wyższego przeciętnego poziomu bogactwa w danej populacji pomimo wzrostu nierówności. 

dr Katarzyna Budny                                                                                                                                          UEK 

Potęgowe uogólnienie nierówności Czebyszewa – przypadek wielowymiarowy 

Nierówność Czebyszewa podaje ograniczenie dla prawdopodobieństwa przyjmowania przez zmienną losową wartości 
bliskich wartości oczekiwanej, wyrażone za pomocą wariancji zmiennej losowej. W referacie przestawione zostanie 
uogólnienie nierówności Czebyszewa na przypadek wielowymiarowy, wykorzystujące potęgowe transformacje 
odpowiednich funkcji wektorów losowych. Obejmuje ono zarówno przypadek wektorów losowych o nieosobliwej jak 
i osobliwej macierzy kowariancji. Ponadto zostanie poddana analizie postać rozważanego uogólnienia dla wybranych 
typów rozkładów, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowego rozkładu t-Studenta. 

dr Katarzyna Ostasiewicz                                                                                                            UE we Wrocławiu 

Pomiar nierówności w obecności danych o wartościach ujemnych 

Większość miar nierówności skonturowanych jest tak, że uwzględnienie wartości ujemnych albo powoduje, że tracą one 
niektóre własności (normalizacja) albo wręcz jest to matematycznie niemożliwe. Częstą metodą obchodzenia tego 
problemu jest albo ignorowanie danych ujemnych albo „przybliżanie” ich wartościami zerowymi. W sytuacji, gdy 
procent danych ujemnych jest znaczący, postępowanie takie generuje nieakceptowalne niedokładności. Rozwiązaniem 
może być stosowanie miar, które nie generują problemów przy występowaniu wartości ujemnych (miary translacyjnie 
niezmiennicze); rezygnacja z normalizacji tych miar, które tracą tę własność przy obecności wartości ujemnych; bądź 
nowy sposób normalizacji. W referacie omówione zostaną te trzy sposoby pomiaru nierówności przy obecności wartości 
ujemnych. 



dr Rafał Kucharski                                                                                                                       UE w Katowicach 

Współczynnik Robin Hooda 

Współczynnik Robin Hooda jest miernikiem koncentracji/nierówności blisko powiązanym ze współczynnikiem Giniego. 
Jest od niego mniej znany i zdecydowanie rzadziej używany, pomimo prostszej konstrukcji, mniej złożonym obliczeniom 
i niezwykle intuicyjnej interpretacji. W literaturze pojawia się pod różnymi nazwami, jako że w przeszłości był 
wielokrotnie "odkrywany", zarówno przez statystyków jak i ekonomistów. Wystąpienie stanowić będzie przegląd 
własności matematycznych współczynnika Robin Hooda oraz jego porównanie ze współczynnikiem Giniego. 
Zaproponowana zostanie także jego aksjomatyczna charakteryzacja. 

dr Aleksander Mercik                                                                                                                  UE we Wrocławiu 

Modelowanie macierzy kowariancji i korelacji na rynku kryptowalut 

W ostatnich latach ogromną popularność zyskała technologia łańcucha bloków. Przykładem zastosowania owej 
technologii w finansach są kryptowaluty, które stały się środkiem płatniczym i formą lokowania oszczędności dostępną 
na całym świecie. Popularność bitcoina doprowadziła do powstania setek innych walut, które również opierają się na 
technologii łańcucha bloków. Wiele funduszy inwestycyjnych z całego świata zaczyna inwestować na tym rynku, przez 
co ceny niektórych tokenów mogą w tych samych momentach spadać lub wzrastać. Celem artykułu jest zweryfikowanie 
hipotezy dotyczącej zmiennej w czasie korelacji stóp zwrotu z kryptowalut o największej kapitalizacji rynkowej. 
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On permutation tests for difference of domain totals 

We consider the problem of testing the difference of two subpopulation totals in case of complex sapling designs. 
In particular we are interested in testing in case of random sample sizes in both domains which may be small or even 
equal zero. The proposed permutation test statistics are based on formulae of small area estimators and predictors. 
Properties of the proposed test procedures are assessed based on Monte Carlo simulation studies using real data. 

O testach permutacyjnych różnicy wartości globalnych w domenach 
Rozważamy problem testowania różnicy wartości globalnych w dwóch podpopulacjach w przypadku planów losowania prób 
nieprostych. W szczególności przedmiotem zainteresowania jest weryfikacja hipotez w przypadku losowych liczebności prób w 
obu domenach, co może prowadzić do małej a nawet zerowej liczby elementów tych podpopulacji w próbie. Proponowane 
statystyki testowe testów permutacyjnych wykorzystują formuły estymatorów i predyktorów stosowanych w statystyce małych 
obszarów. Własności proponowanych testów są badane w oparciu o analizy symulacyjne z wykorzystaniem rzeczywistych 
danych. 

dr inż. Albert Gardoń                                                                                                                 UE we Wrocławiu 

An Efficient Modification of the Threshold Method for Jump recognition 

The jump-diffusive model has become popular especially for modelling a high frequency financial data. On the one hand, 
it explains better than the continuous Black-Scholes model the heavy tails of the returns distribution, on the other hand, 
unlike for example alpha-stable processes, it is based on the well researched Wiener and Poisson stochastic processes. In 
case of calibration of such a model the jumps identification plays a crucial role. Several methods exist for the recognition 
of them and one is the so called threshold method. The method is based on the iterated logarithm rule. But despite it's 
proved to be theoretically correct the method doesn't work properly in general. Therefore, a modification of the approach 
will be presented, that identifies the jump times more efficiently within the real data sets than the original method. 

Efektywna modyfikacja metody progowej do rozpoznawania skoków 
Model skokowo-dyfuzyjny zyskał popularność w szczególności w wypadku modelowania danych finansowych o wysokiej 
częstotliwości. Z jednej strony wyjaśnia on znacznie lepiej niż ciągły model Blacka-Scholesa istnienie ciężkich ogonów 
rozkładu względnych zmian opisywanego procesu, z drugiej strony, w odróżnieniu np. od procesów alfa-stabilnych, oparty jest 
na gruntownie przebadanych procesach stochastycznych Wienera i Poissona. Przy kalibracji takiego modelu kluczową rolę 
odgrywa identyfikacja skoków. Istnieje kilka metod służących do ich wykrywania, a jedną z nich jest tzw. metoda progowa. 
Opiera się ona na prawie iterowanego logarytmu. Jednakże pomimo faktu, że istnieje teoretyczny dowód jej poprawności, 
metoda ta nie zawsze działa prawidłowo. Z tego względu zostanie zaproponowana jej możliwa modyfikacja, która znacznie 
efektywniej identyfikuje momenty skoków opisywanego procesu w serii rzeczywistych danych niż metoda oryginalna. 



mgr Małgorzata Krzciuk                                                                                                             UE w Katowicach 

On some tests of correlation of random effects for linear mixed models 

In the paper, we consider the problem of testing occurrence of dependence between two random effects for models 
belonging to the class of linear mixed models. We study two tests: likelihood ratio test and Monte Carlo test. The aim of 
the paper is the comparison of the properties of considered tests. The problem of non-normality of random effects is 
considered as well. The simulation studies are conducted using R package and real data. 

O pewnych testach korelacji efektów losowych dla liniowych modeli mieszanych 
W artykule jest poruszany problem testowania występowania zależności pomiędzy dwoma efektami losowymi 
w przypadku modeli należących do klasy liniowych modeli mieszanych. W analizach uwzględniono test ilorazu 
wiarygodności oraz test Monte Carlo. Celem artykułu jest porównanie w badaniach symulacyjnych własności 
rozważanych testów. W analizach uwzględniany jest problem niespełnienia założeń normalności rozkładów efektów 
losowych. Badania symulacyjne są prowadzone w oparciu o dane rzeczywiste z wykorzystaniem pakietu R. 

mgr Tomasz Stachurski                                                                                                               UE w Katowicach 

Simulation analysis of properties of some median estimators 

The sample mean is widely used estimator of the central tendency, but it can be easily affected by outliers. That is why, 
in this paper we examined properties of median estimator, which is much more robust to the outliers. The median is very 
practical parameter, often used in studies on population incomes and measuring poverty. It is considered the problem of 
estimation in the case of sampling with unequal inclusion probabilities. Using such sampling designs can lead to the 
reduction of the variance of considered estimator, especially when the correlation between the study variable and 
inclusion probabilities is strong. In the paper we concentrated on the sampling design which is proportional to the values 
of an auxiliary variable (which is positively correlated with the variable of interest). In the simulation study it is analysed 
the properties of median estimator in the population and subpopulations (domains) and estimators of their variances as 
well. 

Symulacyjna analiza własności pewnych estymatorów mediany 
Średnia z próby jest jednym z najpowszechniej stosowanym estymatorem poziomu przeciętnego. Niemniej jednak, na 
wartości tego estymatora silnie wpływają mogące pojawić się w próbie obserwacje odstające. Znacznie bardziej 
odpornym estymatorem na obecność wartości oddalonych jest mediana. Estymator ten jest często używany w analizach 
dochodów ludności, a w szczególności pomiarze ubóstwa. W pracy podjęto problem estymacji w przypadku prób 
nieprostych, gdzie prawdopodobieństwa inkluzji do próby poszczególnych elementów populacji nie są jednakowe. 
Wykorzystano plan proporcjonalny do cechy dodatkowej. Takie podejście pozwala na redukcję wariancji estymatora, 
zwłaszcza gdy cecha dodatkowa jest silnie skorelowana ze zmienną badaną. W badaniu symulacyjnym analizowano 
własności estymatora mediany w populacji i podpopulacjach (domenach) oraz estymatory ich wariancji. 
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