
Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot Katowice, dnia 17.03.2020 r. 
Kierownik Katedry Demograńi 
i Statystyki Ekonomicznej 
Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach 

RECENZJA 

osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktyczno- 
organizatorskiego i współpracy międzynarodowej 

dr  Tomasza Klimanka w związku z postępowaniem habilitacyjnym 

1. Podstawy prawne 

Podstawą formalną sporządzenia recenzji W postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, jest pismo Pani Przewodniczącej Rady 

Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. UE dr hab. Barbary 

Jankowskiej. Dokumentacja została przesłana do oceny z pismem o sygnaturze 

BRAN/76/2020 (datowanym 22 stycznia 2020 roku) zawierała część papierową 

i elektronicznąl. 

Dokumentacja zawiera wniosek z dnia 29 kwietnia 2019 roku złożony przez Habilitanta 
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wraz z załącznikami obejmującymi: 

Kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych. 
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim). 

. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku angielskim). 
Wykaz dorobku habilitacyjnego ~ opublikowanych prac naukowych, . informacja 

o osiągnięciach dydaktycznych, popularyzatorskich oraz informacja o współpracy 
międzynarodowej. 
Oświadczenia współautorów publikacji naukowych. 
Płytę CD z wersją elektroniczną składanych dokumentów oraz wskazanego cyklu 
publikacji 
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Kryteria oceny dorobku habilitacyjnego, zastosowane w mojej recenzji wyznaczone są 
postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) oraz 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ] )  z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. 
U. 2201] r. poz. 1165). 

' Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) 



2. Sylwetka Habilitanta 

Dr Tomasz Klimanek ukończył w 1990 roku I Liceum Ogólnokształcące W Raciborzu 

(prolil matematyczno-fizyczny). Następnie podjął studia w Akademii Ekonomicznej W 

Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na Wydziale Zarządzania.. W 

roku 1995 uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie i Marketing, na specjalności Ekonomika 

i organizacja rolnictwa. Tytuł pracy magisterskiej „Procesy dostosowawcze w rolniczych 

spółdzielniach produkcyjnych do gospodarki rynkowej na przykładzie Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Krzanowicach”, napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra 

Pietraszewskiego. Stopnień doktora nauk ekonomicznych habilitant uzyskał w 2004 roku na 

Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Temat rozprawy doktorskiej: 

„Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej gminy w systemie GEO—INFO”. Promotorem w 

przewodzie doktorskim był dr hab. Jan Paradysz, prof. AE w Poznaniu. Stopień doktora został 

nadany Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 9 stycznia 

2004 r. Na dodatkowe wykształcenie Habilitanta składa się kurs pedagogiczny - uzyskanie 

dyplomu ukończenia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 1994/1995 

oraz studium podyplomowe „Gospodarka Nieruchomościami” (specjalność: Szacowanie 

Nieruchomości) - X edycja w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - uzyskanie dyplomu 

ukończenia w roku akademickim 2004/4005. 

Habilitant został zatrudniony w 1995 roku jako asystent, a następnie w latach 2004 - 2014 

jako adiunkt W Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania w Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W latach 2007 — 2009 

pracował jako starszy wykładowca w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Pile. W latach 2001 —— 2003 był zatrudniony na 1/2 etatu w projekcie 

europejskim EURAREA, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. W latach 2010 — 2011 był 

zatrudniony jako starszy specjalista ds. badań ilościowych w projekcie współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2/POKL/4.1.1/2010 (w okresie 01.09.2010 — 31.03.2011 na % etatu) - Kadry dla Gospodarki 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora 

Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 



3. Ocena osiągnięcia naukowego Habilitanta (zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy) 

W zakresie osiagnięcia poświadczającego znaczny wkład autora w rozwój nauk 

ekonomincznych w dyscyplinie ekonomia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2017 r. poz. 1789) pan dr Tomasz Klimanek przedstawił cykl publikacji na temat: 

Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem przestrzennym 
w wybranych badaniach statystyki publicznej w Polsce 

Przedstawiony do oceny cykl publikacji to 23 artykuły: 

[1] Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., 2004, Problemy optymalnej alokacji próby 
w statystyce małych obszarów, Taksonomia 11, Prace Naukowe Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1022, s. 355-364. 

[2] Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., 2004, Consideration on Optimal Sample Design for 
Small Area Estimation, Statistics in Transition — new series Volume 6 Number 5,  
s. 725-754. 

[3] Klimanek T., 2006, Estymacja pośrednia jako metoda oszacowania informacji 
o działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorstw w przekroju domen, Statystyka 
w badaniach społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
3. 154-166. 

[4] Klimanek T., Paradysz J., 2006, Adaptation of EURAREA Experience in Business 
Statistics in Poland, Statistics in Transition -— new series, Volume 7 Number 4, 
s. 841-852. 

[5] Klimanek T., 2007, Próba wykorzystania statystyki małych obszarów w szacowaniu 
dochodu gospodarstw domowych, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej 
(Statystyka i ryzyko), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
5. 136-146. 

[6] Klimanek T., 2007, Próba estymacji pośredniej pewnych charakterystyk gospodarstwa 
rolnego, Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce — wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 111-129. 

[7] Klimanek, T., Dehnel, G., Gołata, E., 2007, Measuring estimator properties in the 
EURAREA project w: Paradysz J. (red.), Statystyka Regionalna w jednoczącej się 
Europie., Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań, 
3. 109-146. 

[8] Klimanek T., Paradysz J., 2009, Wykorzystanie doświadczeń projektu EURAREA 
w statystyce gospodarczej w Polsce, Statystyka małych obszarów w badaniach 
podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
(UEP), s. 61-72. 

[9] Dehnel G., Gołata E., Klimanek T., 2009, Precyzja szacunku podstawowych informacji 
o działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw w badaniu SP3 a estymacja 
pośrednia, Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 38-60. 



[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

[16] 

[17] 
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[19] 

Klimanek T.,  2009, Estymacja pośrednia charakterystyk gospodarstw rolnych na 
podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, Metody i źródła pozyskiwania 
informacji w statystyce publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu (UEP), s. 88-101. 

Klimanek T. ,  2010, Zastosowanie estymatora EBLUP uwzględniającego korelację 
przestrzenną na danych ze Spisu Rolnego w 2002 roku, Pomiar i informacja 
w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 
s. 105-121. 
Klimanek T . ,  Paradysz J., Szymkowiak M.,  2010, Taksonometryczna ocena jakości 
estymatorów dla małych obszarów, Taksonomia 17, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 107, s. 325-333. 
Klimanek T., Szymkowiak M., 2011, Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej 
uwzględniającej korelację przestrzenną, Taksonomia 18, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 176, s. 228-235. 
Klimanek T. ,  Szymkowiak M., 2012, Zastosowanie estymacji pośredniej 
uwzględniającej korelację przestrzenną w opisie niektórych charakterystyk rynku pracy, 
Taksonomia 19, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 242, 
s. 601-609. 
Klimanek T., 2012, Wykorzystanie estymacji pośredniej, uwzględniającej korelację 
przestrzenną w analizie rynku pracy, Analiza wielowymiarowa w badaniach społeczno- 
ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 
s. 126-139. 
Klimanek T., 2012, Using indirect estimation with spatial autocorrelation in social 
surveys in Poland, Przegląd Statystyczny, Numer specjalny 1 ,  s.155-172. 
Beręsewicz M. ,  Klimanek T. ,  2013, Wykorzystanie estymacji pośredniej 
uwzględniającej korelację przestrzenną w badaniach cen mieszkań, Taksonomia 21, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 279, s. 281-290. 
Dehnel G., Klimanek T. ,  Kowalewski J., 2013, Indirect Estimation Accounting for 
Spatial Autocorrelation in Economic Statistics, Methods and applications of 
multivariate statistical analysis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 293 -305. 
Dehnel G., Klimanek T.,  2014, Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej 
uwzględniającej autokorelację przestrzenną w statystyce gospodarczej, Taksonomia 22, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 327, s. 167 — 176. 

[20] Dehnel G., Klimanek T. ,  Kowalewski J., 2014, Wykorzystanie estymacji pośredniej 

[21] 

uwzględniającej korelację przestrzenną w statystyce gospodarczej - ujęcie 
taksonomiczne, Wiadomości Statystyczne nr 6 ,  s. 1-10. 
Dehnel G., Klimanek T. ,  2016, Disability in the national censuses of  2002 and 201] —— 
a comparison o f  information scope, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 
5 (325), s. 127-141. 

[22] Klimanek T . ,  2017, Estymacja pośrednia niepełnosprawności - badanie symulacyjne, 
Taksonomia 29, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 469, 
s. 91 — 99. 



[23] Klimanek T.,  Szymkowiak M., Józefowski T., 2018, Badanie zjawiska 
niepełnosprawności w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego 
z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, Przegląd Statystyczny, tom LXV, 
zeszyt IV ,  5. 449-472. 

3.1. Formalna ocena cyklu publikacji 

Ocena cyklu publikacji pod względem formalnym jest pozytywna. Zgłoszone w cyklu 

publikacje są autorskie (8 artykułów), dwu autorskie (7 artykułów), a pozostałe artykuły (8) to 

wynik pracy trzech autorów. W dokumentacji mamy złożone oświadczenia współautorów 

z których wynika, że udział Hablilitanta w współtworzeniu koncepcji artykułu, studiach 

literaturowych, współtworzeniu proponowanych rozwiązań, współprowadzeniu obliczeń w 

programie SAS lub R, interpretacji i otrzymanych wyników analizy oraz współredagowaniu 

tekstu ( lub tłumaczeniu) artykułu w przypadku prac z współautorem wynosił 50%, 

awprzypadku trzech autorów udział w powstanie pracy został oszacowany na 33%. 

Wszystkie oświadczenia są jednobrzmiące. Dokumentacja wniosku została starannie 

przygotowana, ale opis bibliograficzny publikacji jest niepełny. Brakuje zestawienia 

publikacji z przypisanymi punktami zgodnie z wykazami MNiSW. Prace są publikowane 

zarówno w języku polskim, jak również są prace publikowane w języku angielskim. 

W konkluzji formalnej oceny cyklu publikacji stwierdzam, że zgłoszony - przez dr 

Tomasza Klimanka cykl publikacji powiązanych tematycznie - jako osiągnięcie, które 

poświadcza wkład autora w autora w rozwój nauk ekonomincznych w dyscyplinie ekonomia 

wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych :' tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.  U .  2017 r. poz. 1789) spełnia 

kryteria2 cyklu dorobku wymienionego w art. 16. ust. 2 Ustawy. 

3.2. Merytoryczna ocena cyklu publikacji 

Przechodząc do oceny merytorycznej załączonego cyklu publikacji należy zauważyć, że 

przedstawione do oceny artykuły są opublikowane W latach 2004-201 83 . Dwie pierwsze prace 

z cyklu zostały opublikowane w roku uzyskania doktoratu, a uwzględniając przeprowadzone 

prace badawcze i proces wydawniczy, nie są w mojej ocenie pracami wykonanymi po 

2 Zgodnie z 5 4 rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dziennik 
Ustaw Nr 196 Poz. 1165) w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego 
3 Liczba cytowań według danych na dzień 18.03.2020 według Google Scholar wynosi 93. Indeks Hirscha 
według Google Scholar = 5 



doktoracie. Tematyka tych prac ma ścisły związek z udziałem i zatrudnieniem W projekcie 

wramach V Programu Ramowego UE pt. Programme „Information Society Technologies” 

EURAREA — Enhacing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs, w latach 

2001-2004 (ujętym w załączniku 5 str.ll - przed doktoratem). Wprawdzie doświadczenia 

udziału w tym projekcie Habilitant wykorzystuje także w innych pracach, ale okres 

publikacyjny jest zgodny z przedłożonym do oceny dorobkiem, czyli po doktoracie. 

Nadrzędnym celem naukowym, wskazanym przez Kandydata, jest w szczególności: 

zagadnienie alokacji próby w przypadku złożonych schematów losowania, uwzględnienie 

komponentu przestrzennego w estymatorach stosowanych w statystyce małych obszarów oraz 

weryfikację możliwości stosowania estymacji pośredniej w wybranych badaniach 

prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce. Mamy zatem cele metodyczne i 

poznawcze w obszarze badań związanych z alternatywnym podejściem do problemów 

szacunków statystycznych w sytuacji niewystarczająco licznej próby. 

Efektem badań naukowców sprzed pół wieku, takich jak M. Ghosh oraz J.N.K.Rao było 

pojawienie się nowego obszaru badawczego pod nazwą estymacji pośredniej lub statystyki 

małych obszarówĄ. Pojęcie estymacja bezpośrednia wyjaśniane na gruncie klasycznej metody 

reprezentacyjnej rozumiane jest jako technika szacowania parametrów dla danego przekroju 

(obszaru, domeny, dziedziny studiów) jedynie na podstawie próby i informacji w niej 

zawartej, a dotyczącej właśnie tego przekroju. Wprowadzenie estymacji pośredniej pozwala 

na poszerzenie spektrum możliwych do wykorzystania informacji, na etapie szacowania 

parametrów populacji, i włączenie informacji spoza próby i spoza przekroju, dla którego 

dokonuje się szacunku. Dzisiejsze rozumienie pojęcia statystyka małych obszarów obejmuje 

znaczeniowo techniki estymacji dla podzbiorowości wyodrębnione na podstawie kryteriów 

rzeczowych, czasowych lub przestrzennych, stosowane celem ograniczenia błędów szacunku. 

W badaniach własnych Kandydata, w okresie po doktoracie, obserwujemy rozwój naukowy 

z pozycji osoby, która rozpoznaje oprogramowanie stosowane w projekcie do 

międzynarodowych badań pod względem adekwatności i zakresu stosowalności 

wypracowanych kodów pakietu SAS: „siedmiu standardowych estymatorów” (ang. Seven 

Standard Estimators) winnych badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną, do etapu 

stawiania własnych problemowych pytań, poszukiwania odpowiedzi i proponowania 

rozwiązań. W obszarze badawczym wybranym przez Kandydata niezwykle cenne są 

4 Nazwa wynika z zastosowań metody - pozyskiwanie informacji dla niższych przekrojów wyodrębnianych 
geograficznie było początkowo polem badawczym technik estymacji pośredniej 



umiejętności posługiwania się oprogramowaniem stosowanym przez statystykę publiczną 

(SAS). Wszystkie dowody uzyskiwane przez naukowców w zakresie estymacji pośredniej, to 

uzasadnienia na drodze symulacji komputerowej. Odpowiednie propozycje powiązań 

informacji, przyjętych schematów losowania są wykorzystywane do uzasadnienia tych 

rozwiązań na drodze symulacji komputerowej. Habilitant ma w swoim dorobku autorskie 

prace wykorzystujące to podejście [16, 22], jak również autorskie prace powiązane z 

rzeczywistymi bazami danych [3, 5, 6, 10, 11, 15], zatem niosące oprócz warstwy 

metodologicznej o stosowalności wybranych metod estymacji pośredniej, również dodatkową 

wiedzę o wybranych obszarach badawczych. Rozwój metod pomiaru geoprzestrzennego, a 

następnie narzędzi IT, W tym możliwych do wykorzystania tego podejścia w estymacji 

pośredniej również znalazły się w nurcie badań Habilitanta [11,13]. Wymienione nurty 

prowadzonych przez Hablitanata badań są powodem dla pozytywnej oceny przyjętego 

sformułowania tytułu osiągnięcia badawczego. 

W artykule: Próba estymacji pośredniej pewnych charakteryk gospodarstwa rolnego, 

Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce — wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, 5. 111-129, 2007, Habilitant przeprowadza badanie własności 

estymatorów, które oparte było na badaniu symulacyjnym, w którym jednostką losowania 

było indywidualne gospodarstwo rolne, a domeną była gmina. Autor stosuje różne schematy 

losowania oraz pseudopopulację: 1) schemat losowania prostego, 2) schemat losowania 

optymalnego z punktu widzenia minimalizacji funkcji kryterium dla estymacji bezpośredniej 

w domenach oraz 3) schemat losowania prostego z punktu widzenia minimalizacji funkcji 

kryterium dla estymacji złożonej w domenach. Wyniki tych badań są istotne również dla 

innych badań: 1) precyzja estymacji na poziomie domen wyraźnie poprawia się przy 

zastosowaniu optymalnych schematów losowania 2) zastosowanie optymalnych, schematów 

losowania może pogorszyć precyzję szacunku na poziomie całej pseudopopulacji. Autor 

wykazał również, że zmniejszenie precyzji szacunku dla całej populacji mierzone wzrostem 

wariancji estymatora wartości oczekiwanej jest mniej sze niż zwiększenie precyzji szacunku w 

domenach (gminach) mierzone za pomocą zmniejszającej się wartości funkcji kryterium 

zdefiniowanej jako ważona suma (po domenach) empirycznego błędu średniokwadratowego 

estymatorów syntetycznego regresyjnego oraz estymatora typu EBLUP (empirical best linear 

unbiasedpredictor). 



W przypadku grupy publikacji aplikacyjnych eksplorujących metodologię wewnętrznych 

badań statystyki publicznej do najciekawszych należą prace pokazujące ograniczenia 

stosowanych metod i proponujące nowe ścieżki estymacji pośredniej. 

W pracy: Klimanek T., 2006, Estymacja pośrednia jako metoda oszacowania informacji 

o działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorstw w przekroju domen, Statystyka 

W badaniach społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 

3. 154-166, badał własności stosowanych estymatorów. Autor wykazał, relacje pomiędzy 

wariancją estymatora syntetycznego regresyjnego a wariancją estymatora bezpośredniego, na 

korzyść pierwszego estymatora. Przedstawiono również rozważanie oceny obciążenia 

estymacji syntetycznej regresyjnej w jednym szczególnym przypadku (estymacja oparta na 

modelu). Podobne wnioski zawarte były w pracy [9]. Otrzymano zysk na precyzji mierzony 

współczynnikiem dej?” zaproponowanym przez Kisha (1965) oraz pogarszające się oceny 

obciążenia. 

Powyższe badania wykorzystano do oceny zgodności metodologii badań statystyki 

publicznej z rzeczywistością gospodarczą [8]. W skutek stosowania estymatora GREG 

wykryto powód złych poziomów szacunku. Wskazano na asymetrię rozkładów badanych 

zmiennych, a jako rozwiązanie problemu zaproponowano odejście od pomiaru błędu za 

pomocą błędu średniokwadratowego. Efektywne wykorzystanie metodologii statystyki 

małych obszarów, znajdujemy w artykule: Klimanek T., Próba wykorzystania statystyki 

małych obszarów w szacowaniu dochodu gospodarstw domowych, Statystyka w praktyce 

społeczno-gospodarczej (Statystyka i ryzyko), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, 5. 136-146, 2007,. Zaproponowano oszacowanie dochodu ekwiwalentnego na 

niższym poziomie agregacji niż poziom kraju czy województw, z lepszą precyzją niż 

estymacja bezpośrednia. 

Kolejne prace aplikacyjne podjęto na gruncie badań rolniczych oraz badań nad 

niepełnosprawnością zaprezentowane w pracach [21], [22] i [23]. W artykule: Klimanek T., 

2009, Estymacja pośrednia charakterystyk gospodarstw rolnych na podstawie Powszechnego 

Spisu Rolnego z 2002 roku, Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 88-101 2009, 

wykorzystano podejścia estymatora bezpośredniego, uogólnionego estymatora regresyjnego, 

estymatora syntetycznego oraz empirycznego najlepszego liniowego nieobciążonego 

predyktora (EBLUP). Wnioski nie mają znaczenia ogólnego. Poznawczy charakter prac 

wymienionych w tym akapicie, jest ściśle związanych z obszarem badań. 



Badania o charakterze analitycznym i poznawczym dotyczące estymacji opartej na modelu z 

uwzględnieniem komponentu przestrzennego zostały podjęte w kilku obszarach: w statystyce 

rynku pracy (prace [14], [15], [16]), w analizie rynku nieruchomości (praca [17]), w statystyce 

gospodarczej (prace [18], [19], [20]). Wiadomo z ogólnej teorii, że wykorzystanie estymatorów 

pośrednich wykorzystujących informację przestrzenną poszerza instrumentarium stosowanych 

estymatorów i pozwala uchylić krępujące założenie o niezależności efektów przestrzennych 

związanych z każdą parą obszarów. Estymatory EBLUP uwzględniające korelację przestrzenną 

oraz nie uwzględniające korelacji przestrzennej we wszystkich aplikacjach charakteryzowały 

się najlepszymi własnościami w stosunku do innych estymatorów bezpośrednich i 

syntetycznych. Tylko w pracy [17] autorom udało się wykazać, że estymator uwzględniający 

komponent przestrzenny może być dobrym narzędziem do szacowania w domenach. W pracach 

[18] i [19] uwzględniono analizę globalnej statystyki IMorana oraz jej lokalny odpowiednik. 

Przeprowadzono porównanie estymatorów bez zastosowania grupowania domen w zależności 

od występowania istotnej autokorelacji lokalnej, co ustrukturyzowało uzyskane wyniki. 

Wnioski uzyskano zbieżne z pracą [17]. 

Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem przestrzennym znajdujemy w pracach 

współautorskich [13, 18, l9],w których przeprowadzono wstępną klasyfikacji obszarów na 

grupy w zależności lokalnej statystyki Morana. Dalsze postępowanie badawcze było zależne 

od istotności statystyki Morana i wskazywało na stosowanie estymatora EBLUP 

uwzględniającego komponent przestrzenny (lub nie), celem uzyskania poprawniej szych ocen 

szacunku. W pracy [19] przeprowadzono badania symulacyjne rozkładów ocen następujących 

estymatorów: estymator bezpośredni (Horvitza-Thompsona), estymator GREG: estymator 

EBLUP_B, estymator SEBLUP. Wyniki wskazują, że estymatory typu design based 

(bezpośredni, GREG), są nieobciążone, charakteryzują się wielomodalnością oraz, w 

przypadku nielicznych prób, nieakceptowalnie dużą wariancją. Natomiast rozkłady ocen 

estymatorów opartych na modelu (EBLUP, SEBLUP) cechuje znacznie większa koncentracja 

oraz kształt zbliżony do rozkładu normalnego. 

Wykorzystanie podejścia taksonomicznego wykorzystano pracy współautorskiej [12] 

poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium formalnego dla oceny dobroci estymacji dla 

małych obszarów. Wprowadzono kryterium rangowe: uszeregowanie małych obszarów pod 

względem rosnących bądź malejących wartości badanej zmiennej odwzorowuje ich kolejność 

w populacji generalnej (w dużym obszarze). Ocena tego kryterium polegała na analizie 

skorelowania uzyskanych wartości estymatorów z wartościami skonstruowanej we wstępnej 
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fazie badania zmiennej syntetycznej. W estymacji pośredniej tworzone były grupy domen w 

oparciu o techniki wykorzystujące podobieństwa obiektów, celem zastosowanie odrębnych 

modeli regresyjnych dla grup domen. Autorzy zaproponowali zastosowanie metod 

taksonometrycznych także na etapie oceny uzyskanych oszacowań. Zaproponowane 

kryterium kolejności, wskazało na wybór estymatorów pośrednich, w przypadku znajomości 

rozkładów a priori. 

Omówiłam w tej części recenzji, te prace, które w mojej ocenie charakteryzują się 

najistotniejszą wartość dodaną Autora, wkład własny w badania naukowe. Stwierdzam, że 

przedstawiony do oceny cykl publikacji zgłoszony przez pana dr Tomasza Klimanka 

zasługuje na pozytywną ocenę w postępowaniu habilitacyjnym. 

3.4. Wkład w rozwój nauk ekonomicznych 

Badania naukowe zgłoszone do oceny przez Habilitanta stanowią spójną całość 

i zawierają wyniki naukowe pozwalaj ące jednoznacznie uznać je za znaczący wkład w rozwój 

nauk ekonomicznych dyscypliny ekonomia. W konkluzji oceny znaczenia teoretycznego, 

poznawczego i aplikacyjnego problematyki badawczej podjętej przez dr Tomasza Klimanka, 

jako szczególny wkład w rozwój nauk ekonomicznych — dyscyplina ekonomia5 należy uznać: 

—Wykorzystanie wyników projektu EURAREA i przeprowadzenie wielu badań dla 

estymatorów pośrednich na danych rzeczywistych pochodzących z wybranych badań 

gospodarczych, rolniczych i społecznych. Zbadanie własności wykorzystywanych 

estymatorów. 

_Wykorzystanie estymacji pośredniej z uwzględnieniem komponentu przestrzennego na 

danych rzeczywistych pochodzących z wybranych badań gospodarczych, rolniczych i 

społecznych w Polsce. Zbadanie własności wykorzystywanych estymatorów. 

—Propozycja wstępnej klasyfikacji obszarów w oparciu o kryteria taksonomiczne w celu 

zastosowania odrębnych podejść w estymacji pośredniej: modelu z komponentem 

przestrzennym i bez komponentu przestrzennego. 

— Wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny jakości estymacji pośredniej. 

Habilitant wykorzystuje wiedzę uzyskaną w procesie badań symulacyjnych do 

prowadzenia badań dla rzeczywistych danych pochodzących z wybranych badań 

5 Zgodnie z 5 3 rozporządzenia Ministra Nauki ] Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 196 
Poz. 1165) w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
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gospodarczych, rolniczych i społecznych w Polsce. Poprzez dostęp do baz danych statystyki 

publicznej dokonuje badań na takim poziomie agregacji, który nie jest dostępny wszystkim 

badaczom. Wykorzystuje wyniki badań do kształtowania procesów badawczych w statystyce 

publicznej. To również jest wkład w rozwój nauk ekonomicznych. 

Formułuję ocenę pozytywną, konkludując, że cykl artykułów poświadcza wkład W rozwój 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

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

sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) wystarczająco spełnia kryteria cyklu dorobku wymienionego 

w art. 16. ust. 2 Ustawy. 

4. Omówienie pozostałego dorobku publikacyjnego 

Kandydat przedstawił do oceny pozostały dorobek naukowy poza przedstawionym do 

oceny cyklem publikacji powiązanych tematycznie. Dokumentacja nie zawiera oświadczeń 

współautorów o udziale autorskim w tych pracach współautorskich. 

Omawiając dorobek publikacyjny pod względem formalnym: po uzyskaniu doktoratu 

opublikowane 36 pozycje - należy wskazać, że Habilitant znaczącą część dorobku 

opublikowała niesamodzielnie (opublikował 23 prace współautorskie). Habilitant 

opublikował 7 artykułów w języku angielskim. Prace te zostały wydane w uznanych polskich 

czasopismach (Statistics in Transition, Wiadomości Statystyczne, Przegląd Statystyczny, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia -— Klasyfikacja i 

Analiza danych, Ekonometria, Acta Universitatis Lodziensis — Folia Oeconomica oraz w 

ramach zeszytów naukowych w wydawnictwach uniwersyteckich Poznania, Wrocławia, 

Łodzi i innych). Wszystkie zagadnienia i problemy zawarte w artykułach były przed ich 

opublikowaniem przedmiotem dyskusji na konferencjach naukowych. Jest współautorem 3 

podręczników akademickich. 

Oceniając zawartość merytoryczną należy stwierdzić, że są prace o charakterze 

aplikacyjnym z wykorzystaniem danych rzeczywistych statystyki publicznej. Publikacje są 

rozproszone tematycznie i metodologicznie. Autor wykorzystuje bazy danych statystyki 

publicznej za okres półtorej dekady. 

Pierwszy cykl prac, to cztery prace autorskie, opublikowane w latach 2004-2014, w 
których została wykorzystana metodologia wielowymiarowej analizy statystycznej do 

pomiaru procesu dezagraryzacji wsi polskiej, w tym modele wielopoziomowe. Wyniki są 

nieporównywalne ze względu na różny okres badań i publikacji. 
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Kandydat publikuje również artykuły (3 — współautorskie) pozwalające na zastosowanie 

estymacji opartej na podejściu kalibracyjnym W badaniach pełnych i opartych na próbach 

losowych. Kalibracja jest metodą estymacji parametrów w odniesieniu do skończonych 

populacji, która składa się z: obliczenia wag z uwzględnieniem informacji dodatkowych, 

następnie wykorzystania tych wag do estymacji wartości globalnej bądź innych parametrów, 

celem nieobciążonych oszacowań parametrów, W sytuacji gdyby w badaniu nie wystąpiły 

braki odpowiedzi oraz inne błędy nielosowe. W pracy: Klimanek T., Paradysz J., 

Szymkowiak M., Estymatory kalibracyjne kwantyli rozkładu dochodów i wydatków 

gospodarstw domowych w BBGD, Taksonomia 16, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 47, s. 79-87 2009, zastosowano estymatory kalibracyjne 

kwantyli na potrzeby oszacowania wydatków gospodarstw domowych na wybrane towary i 

usługi konsumpcyjne w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w 2002 r. na 

podstawie danych pochodzących z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (BBGD).W 

pracy: Klimanek T., Szymkowiak M., Podejście kalibracyjne w badaniu losów absolwentów 

na przykładzie projektu „Kadry dla gospodarki”, Wiadomości Statystyczne nr 9, s. 7-25. 

2017, wykorzystując kalibrację, stosowaną w badaniach reprezentacyjnych do korygowania 

wag wynikających ze schematu losowania próby, poprzez dobór odpowiednich zmiennych 

pomocniczych zanalizowano ujemny wpływ braków odpowiedzi W pełnym badaniu losów 

absolwentów. To są ważne zagadnienia w badaniach statystyki publicznej. 

Kolejna grupa prac badawczych poświęcona jest zagadnieniom zastosowania estymacji typu 

SPREE (structure preserving estimation) wykorzystywane przez urzędy statystyczne W 

badaniach nad niepełnosprawnością. (pozycje 38, 39, 44, 52, 53, 58, 59 punktu I załącznika 5. 

„Wykaz dorobku habilitacyjnego” oraz raporty pozycje 24, 25, 26 oraz 28 punktu C załącznika 

5. „Wykaz dorobku habilitacyjnego”). 

Ciekawym i nowym obszarem badań jest pomiaru zjawisk w kontekście delimitacji 

przestrzeni opartej nie na podziale administracyjnym kraju, ale na koncepcji gridu (siatki 

kwadratów o określonej rozdzielczości, np. 500x500 m, czy l x l  km, itp.). Na koncepcji siatki 

kilometrowej oparta jest wreszcie idea europejskiej klasyfikacji jednostek administracyjnych 

oparta o tzw. stopień urbanizacji (ang. DEGURBA — Degree of Urbanisation). Prace 

aplikacyjne wykorzystujące narzędzia statystyki publicznej (5 artykułów, 4 współautorskie) 

dotyczą m.in. migracji, dojazdów do pracy. Powstały jako odpowiedź na potrzeby informacyjne 

zgłaszane przez interesariuszy zewnętrznych statystyki publicznej W Polsce albo potrzeby 

statystyki publicznej. Analiza dojazdów do pracy była też prowadzona za pomocą wybranych 

metod do pomiaru danych strumieniowych (model grawitacji, metody teorii grafów). 
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Trzy prace współautorskie dotyczą nieklasycznych zastosowań wybranych metod 

wielowymiarowej analizy statystycznej w wybranych badaniach statystyki publicznej: analiza 

klas ukrytych oraz analiza koszykowa. 

Nie przedstawiając szczegółowo analizy całego dorobku naukowego formułuję ocenę 

pozytywną, opublikowane artykuły poświadczają wkład w rozwój nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie ekonomia, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2017 r. poz. 1789) wystarczająco spełnia kryteria cyklu dorobku wymienionego w art. 16. ust. 

2 Ustawy, wystarczaj ąco spełnia kryteria. 

5. Ocena pozostalych osiągnięć naukowo-badawczych 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych uczestniczyła w realizacji trzech 

Kandydat uczestniczył jako wykonawca w projektach badawczych : 

—Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru 

ubóstwa i wykluczenia społecznego - praca badawcza w ramach projektu „Wsparcie systemu 

monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007—201 3 oraz programowania 

i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2007-2013 - oś priorytetowa 3 „Wsparcie realizacji operacji funduszy 

strukturalnych”, działanie 3.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO” 

(2013 — 2015) 

—Identyfikacja obszarów specjalnych wewnątrz miast wojewódzkich oraz na ich obszarach 

funkcjonalnych uwzględniających sytuację demograficzną i ekonomiczna ich mieszkańców 

na podstawie analiz przestrzennych z wykorzystaniem Geographic Information System (GIS) 

~ praca badawcza w ramach projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w 

perspektywie finansowej 2007—2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności 
w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - 

oś priorytetowa 3 „Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych”, działanie 3.1 
„Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSR ”, (2013 — 2015) 
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_Rozszerzenie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (moduł II - opracowanie 

podstawowych agregacji z zakresu rynku pracy na podregiony NUTS 3 w oparciu 

0 badanie gospodarstw domowych i ich członków (BAEL) z wykorzystaniem estymatorów 

statystyki małych obszarów) - praca badawcza w ramach projektu „Statystyka dla polityki 

spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 

2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”, 

finansowany ze środków Funduszu Spójności, jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, osi priorytetowej 2 „Skuteczny i efektywny 

system realizacji polityki spójności”, działania 2.1 „Wsparcie instytucji”, (2016 — 2018). 

Był wykonawcą w grancie badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum 

Nauki: Estymacja pośrednia w zakresie badania niepełnosprawności na podstawie NSP 2011, 

(DEC-2013/11/B/HS4/01472) w latach 2014-2019. 

Kandydat jest członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Statystyczne PTS 

(od 1996), w tym Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (od 2001), International 

Association of Survey Statisticians IASS (od 1999) oraz European Working Group on Small 

Area Estimation EWORSAE (od 2007). Pełni funkcje w organizacjach naukowych i 

redakcjach czasopism: 

— Członek Podgrupy ds. metod statystyczno — matematycznych w PSR2010 i NSP2011 (2007 
— 2012) ' 

—Redaktor Główny Komitetu Redakcyjnego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu (od 
2009) 

— Zastępca Przewodniczącej Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w 
Poznaniu (2010 — 2014) 

— Polskie Towarzystwo Statystyczne PTS, członek Rady Głównej (skarbnik: 2014 — 2019) 
-— członek grupy roboczej EUROSTATU ESS Task Force Big Data ,jako przedstawiciel 

polskiej statystyki publicznej (2017 — 2018) 
— członek Komitetu Redakcyjnego w Głównym Urzędzie Statystycznym (od 2019) 
— lider grupy spisowej (PSR2020, NSP2021) ds. tajemnicy statystycznej (od 2019) 
— członek grupy eksperckiej EUROSTATU Expert Group on statistical disclosure control (EG 

SDC) ds. metod kontroli ujawniania danych statystycznych, jako przedstawiciel polskiej 
statystyki publicznej (od 2019) 

—recenzent w czasopismach naukowych: Wiadomości Statystyczne oraz Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Oeconomica (od 2015) 

Otrzymał szereg nagród i wyróżnień w tym w 2011roku nagroda indywidualna III stopnia JM 

Rektora UEP za: 1.Przygotowanie wniosku „Projekt Kadry dla Gospodarki” oraz 2. 

Zaangażowanie w organizację współpracy partnerskiej z Urzędem Statystycznym oraz Medal 

Jubileuszowy „100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego” (19.04.2012). 
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6. Dorobek dydaktyczny, popularyzatorski oraz informacja o współpracy 
międzynarodowej 

W dorobku dydaktycznym Hablitanta po doktoracie, poza obowiązkami wynikającymi 

z zatrudnienia w Katedrze Statystyki, znajdują się liczne aktywności, za najważniejsze 

uważam: 

—Funkcja promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim: Hanna Gruchociak, 2012- 
2013, Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania 
wielopoziomowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

—Funkcja promotora 24 prac dyplomowych licencjackich (2 na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu i 22 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile) 

—Funkcja recenzenta 26 prac dyplomowych licencjackich (23 na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu i 3 W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile). 
Byłem promotorem 9 

—Funkcja recenzenta 20 prac dyplomowych pisanych w ramach studiów podyplomowych 
Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem 
SAS Institute na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

—Funkcja opiekuna studenckiego koła naukowego Estymator, działającego przy Katedrze 
Statystyki Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (2007 — 2008) 

-—-Wykładowca z przedmiotów „Statistics I” i „Statistics II” w języku angielskim dla 
kierunku International Business Administration na zaproszenie Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2000 — 2009) 

— Wykładowca na studiach podyplomowych Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. 
Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute na Uniwersytecie Ekonomicznym w 
Poznaniu (przedmioty: przetwarzanie danych w pakiecie SAS — makroprogramowanie, 
detekcja i analiza współzależności, badania sondażowe, systemy informacji 
o przestrzeni, metody badania rynku —— od 2010) 

—Koordynator uczelniany Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współpracy z SAS 
Institute Polska (2007 — 2010) 

—Współautor wniosku o dofinansowanie projektu POKL Edukacja dla e-gospodarki. 
Zintegrowany rozwój Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (2009) 

— Członek zespołu ds. opracowania koncepcji specjalności Analityka gospodarcza, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009 — 2010) 

— Współautor wniosku dotyczącego uczestnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu 
w projekcie EUROSTATU EMOS (European Master Programme in Official Statistics) 
(2012) 

— Współorganizator konkursów z cyklu Statystyka mnie dotyka (dziewięć edycji), 
skierowanych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a organizowanych przez 
Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu (od 2010) 
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—Koordynator szkoleń z pakietu SAS, dla pracowników UEP (2009 r.), cyklu szkoleń dla 
pracowników Urzędu Statystycznego w Poznaniu (2006 r.), dla pracowników GUS i 
urzędów statystycznych w ośrodku szkoleniowym w Radomiu (listopad i grudzień 2013 
r.) celem wprowadzenia przetwarzaniu przez statystykę publiczną danych pochodzących 
z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Szkolenia wewnątrz 
resortowe z wnioskowania statystycznego (w 2009 r. i w 2010 r.). 

— Współorganizator warsztatów edukacyjnych: Integracja danych statystycznych i estymacja 
dla małych obszarów, w laboratorium komputerowym Urzędu Statystycznego w 
Poznaniu z ISTAT (osobami prowadzącymi warsztaty byli specjaliści z włoskiego 
urzędu statystycznego) w ramach Kongresu Statystyki Polskiej (2012 r.) 

—Konsultant Portalu Edukacyjnego Statystyki Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego 
(2009-2013) 

—Koordynator staży studenckich w Urzędzie Statystycznym w ramach projektu Kadry dla 
Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2010 — 2014) 

Do osiągnięć należy I miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas II Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Narzędzia analityczne w naukach ekonometrycznych”, która odbyła 

się w dniach 23-24 maja 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dla 

referatu studentek A. Rynkowskiej i M. Musiał pt. „Model potencjału i grawitacji w 

zróżnicowaniu przestrzennym dojazdów do pracy w województwie wielkopolskim” oparty na 

pracy licencjackiej, której byłem promotorem był Kandydat. 

Oceniany okres po doktoracie obfitował w aktywności dydaktyczne Habilitanta, a ich 

dywesyfikcja pozwala na ocenę rozwoju narzędzi i form dydaktycznych, zróżnicowanie 

adresatów (młodzież, studenci, pracownicy uniwersytetu, urzędnicy administracji 

państwowej), jak również sprawność w organizacji zaplecza dydaktycznego Kandydata. 

Oceniam aktywności i dorobek dydaktyczny pozytywnie. 

Działalność organizacyjna i dorobek w tym zakresie jest niezwykle bogaty i wynika z 

pełnionej od dekady funkcji zarządczej w statystyce publicznej (zastępca dyrektora Urzędu 

Statystycznego w Poznaniu). Współpraca międzynarodowa, w tym udział 

wmiędzynarodowych projektach, jest również pochodną tej funkcji. Należy podkreślić, że 

podejmowane aktywności są ponadstandardowe. W tym punkcie wymienię te aktywności, 

które uważam za najważniejsze osiągnięcia: 

1. Międzynarodowa konferencja naukowa Small Area Estimation (SAE 2014), zorganizowana 
przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Współorganizatorami konferencji były Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz 
Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
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2. Międzynarodowe warsztaty European Establishement Statistics Workshop 2015 
(EESWIS), których otwarcie i wszystkie sesje tematyczne zorganizowano w Centrum 
Edukacyjnym Usług Elektronicznych (CEUE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

3. Wizyta przygotowawcza przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 
Statistics Norway, finansowana z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, w postaci 
dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm 
Finansowy zwanych również funduszami norweskimi, 2014, udział w charakterze 
przygotowującego wniosek, a także uczestnika wizyty przygotowawczej w Statistics 
Norway w Oslo. 

4. ERASMUS +, program finansowany przez Komisję Europejską, 2018, projekt Jean Monet 
Chair przyznany prof. Monice Pratesi z Uniwersytetu w Pizie, w ramach projektu 
warsztaty: Small Area Methods and living conditions indicators in European poverty 
studies in the era of data deluge and Big data w celu wygłoszenia referatu Some remarks 
on the production process of small area estimates, external validation of the estimates and 
dissemination. 

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant brał udział w zagranicznych konferencjach, wtym na 

7 konferencjach zagranicznych wygłosił referaty. 

I.Klimanek T., Paradysz J., 2005, Adaptation of EURAREA experience in business 
statistics in Poland, Międzynarodowa Konferencja Small Area Estimation SAE2005: 
Challenges in Statistics Production for Domains and Small Areas, zorganizowana przez 
University of Jyvaskyla, Statistics Finland oraz konsorcjum EURAREA, Jyvaskyla, 
Finladia, wygłaszający. 

2. Klimanek T., 2007, The Indirect Estimation of Some Farm 's Characteristics - an 
Attempt, IASS Satellite Conference on Small Area Estimation SAE2007, Piza, Włochy, 
wygłaszający, 

3. Klimanek T., 2009, The Application Of EBLUP Estimator With Spatial Correlation 
Structure In Agricultural Research, SAE2009 Conference on Small Area Estimation 
Challenges in Statistics Production for Domains and Small Areas, Elche, Hiszpania, 
wygłaszający. 

4. Józefowski T., Klimanek T., Szymkowiak M., 2011, Application of spatial model with 
information about commutes in indirect estimation of some labor market 
characteristics, SAE2011, Trier, Niemcy, wygłaszaj ący. 

5. Grygiel G., Józefowski T., Klimanek T., 2016, Indirect estimation of disabled persons — 
a simulation study, Międzynarodowa konferencja Small Area Estimation SAE2016, 
Maastricht, Holandia, współautor. 

6. Józefowski T., Klimanek T., Szymkowiak M., Zhang LO, 2017, Application of log- 
linear models in producing small area estimates of unemployment in Poland, 
konferencja naukowa New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017), 
Bruksela, Belgia, wygłaszający. 
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7 .  Józefowski T. ,  Klimanek T. ,  Młodak A., Szymkowiak M.,  2017, Assessing the quality o f  
small area estimates for poverty rate in Poland using taxonomy analysis, The 2017 ISI 
Satellite Meeting on Small Area Estimation (SAE2017), Paryż, Francja, współautor. 

8. Klimanek T. ,  Szymkowiak M. ,  2017, Big data techniques for supplementing statistical 
business registers, European Establishment Statistics Workshop 2017, Southampton, 
Wielka Brytania, wygłaszaj ący. 

9.  Klimanek T., 2018, Some remarks on the production process o f  small area estimates, 
external validation of  the estimates and dissemination, Workshop «Small Area Methods 
And Living Conditions Indicators In European Poverty Studies In The Era Of Data 
Deluge And Big Data”, Piza, Włochy, wygłaszaj ący. 

10. Józefowski T. ,  Klimanek T. ,  Szymkowiak M., 2018, Use o f  SPREE estimation to 
estimate the number o f  unemployed, Small Area Estimation SAE2018, Shanghai, 
Chiny, współautor. 

Hablilitant uczestniczył ponadto, jako wykonawca, w następujących projektach Eurostatu: 

— Modemisation of European Enterprise and Trade Statistics ~ MEETS (2009-2011) 

— ESSnet on Data Integration (2010-201 1) 

—ESSnet on Small Area Estimation, koordynator prac strony polskiej, koordynator zadania 
W P 2  — State of  art w ramach całego projektu (2010-2011). 

— MEMOBUST I (Methodology for modern business statistics) (2010 — 2012) 

— MEMOBUST Il (Methodology for modern business statistics) (2012 — 2014) 

— Urban Audit Data Collection, (2012 — 2013) 

— ESSnet. Pilotaże I w ramach Big Data, koordynator polskich prac w ramach pakietu WP6 
(poświęconego tzw. wstępnym danym szacunkowym w zakresie indeksu zaufania 
konsumenckiego (CCI) oraz indeksu obrotu handlowego). (2016 —- 2017) 

— Opracowanie założeń publikacji danych statystycznych w otwartych formatach jako tzw. 
"linked open data", (2016 — 2018) 

— Poprawa wykorzystania administracyjnych źródeł danych (ESS.VIP.ADMIN WP6 
Badania pilotażowe i ich zastosowania) (2016 — 2018) 

— Poprawienie jakości unijnych spisów (2021 i po roku 2021), estymacja typu SPREE, (2017 
— 2018). 

— Statystyka cen - Cel 1: Wdrożenie danych transakcyjnych do procesu obliczania 
wskaźnika HICP, ( 2018 — 2020) 

- ESS.VIP Administracyjne źródła danych (2018 — 2019), 
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Konkluzja 

Po zapoznaniu się z dokumentacją przesłaną do oceny oraz osiągnięciami naukowo- 
badawczymi dr Tomasza Klimanka, w szczególności biorąc pod uwagę cykl publikacji pt.: 

Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem przestrzennym 

w wybranych badaniach statystyki publicznej w Polsce 

wskazany jako osiągnięcie naukowe, potwierdzam wkład w dziedzinę nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie ekonomia. Pozytywne oceniam również współpracę międzynarodową 

i działalność dydaktyczną, wysoko oceniam działalność organizacyjną. 

Stwierdzam, że Habilitant spełnił kryteria formalne imerytoryczne zgodnie z zapisami 

znowelizowanej Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. nr 1789) W postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

Wnioskuję o nadanie dr  Tomaszowi Klimankowi stopnia doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 
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