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Prof. dr hab. Tadeusz Kufel Toruń,  24.04.2020 r. 
Katedra Ekonometrii i Statystyki 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

 
 

RECENZJA 
DOROBKU NAUKOWEGO DOKTORA TOMASZA KLIMANKA  

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM HABILITACYJNYM  
W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH  

W DYSCYPLINIE EKONOMIA 
 
 

I. Informacje ogólne 

Niniejsza ocena została dokonana z uwzględnieniem obowiązujących regulacji 
prawnych, w tym określonych w: ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz.U. 2017, 
poz. 1789) oraz w kolejnych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa, w tym z dnia 
1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011, poz. 1165). Podstawą niniejszej recenzji był 
komplet dokumentów przekazanych wraz z pismem Przewodniczącego Rady Awansów 
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2020 r., 
informującym mnie, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powierzyła mi 
obowiązki recenzenta w rozpoczętym 29 kwietnia 2019 r. postępowaniu habilitacyjnym 
dr Tomasza Klimanka. 

Wśród nadesłanej dokumentacji w wersji tradycyjnej znajdują się: 
1. Wniosek Habilitanta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 

nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. 
2. Zbiór 23 publikacji naukowych Habilitanta po uzyskaniu przez Niego stopnia 

naukowego doktora nauk ekonomicznych stanowiących cykl powiązanych 
tematycznie publikacji zatytułowanych Zastosowanie estymacji pośredniej 
z komponentem przestrzennym w wybranych badaniach statystyki publicznej 
w Polsce. 

3. Kopia dyplomu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.  
4. Autoreferat w języku polskim i angielskim. 
5. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągniecia naukowego. 
6. Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach i seminariach naukowych. 
7. Wykaz pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 
8. Oświadczenia współautorów publikacji naukowych.  

Ponadto załączona została wersja elektroniczna wymaganych dokumentów i skanów pełnych 
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wersji publikacji Habilitanta. 
Na uwagę zasługuje fakt, że przygotowany przez Habilitanta do oceny zestaw 

dokumentów jest kompletny i przygotowany bardzo starannie. 
Przedmiotem oceny w postępowaniu habilitacyjnym, są osiągnięcia naukowo-badawcze, 

organizacyjne, dydaktyczne, popularyzatorskie, a także efekty w zakresie współpracy między-
narodowej Habilitanta, rozpatrywane w kontekście wymagań stawianych samodzielnemu 
pracownikowi nauki. 

Ocena osiągnięć została przeprowadzona w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz.U. 2017, poz. 1789) oraz o kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu 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. 2011, poz. 1165). 
 
 

II. Sylwetka kandydatki 

Dr Tomasz Klimanek tytuł zawodowy magistra uzyskał w roku 1995 r. na kierunku 
zarządzanie i marketing w zakresie specjalności Ekonomika i organizacja rolnictwa na 
Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na podstawie pracy magisterskiej 
pod tytułem: „Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych do 
gospodarki rynkowej na przykładzie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzanowicach", 
której promotorem był prof. dr hab. Aleksander Pietraszewski.  

Od 1994 r. do 2004 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Statystyki 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Dodatkowo w latach 2001-2003 był zatrudniony na 
½ etapu w projekcie europejskim EURAREA w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał uchwałą 
Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2004 r. na 
podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem ,,Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej 
gminy w systemie GEO-INFO". Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Jan 
Paradysz, prof. nadzw. AE w Poznaniu, a recenzentami byli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys 
z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz dr hab. Antoni Sobczak, prof. nadzw. Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu.  

Od 2004 r. do 2014 r. dr Tomasz Klimanek był zatrudniony na stanowisku adiunkta. 
Dodatkowo od 1 września 2010 r. do 31.03.2011 r. był zatrudniony na ¼ etatu, jako starszy 
specjalista ds. badań ilościowych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2/POKL/4.1.1/2010 Kadry dla 
Gospodarki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  

W latach od 2007 do 2009 pracował na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie 
Ekonomicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.  

Od roku 2009 do chwili obecnej pracuje w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, aktualnie 
na stanowisku zastępcy dyrektora.  
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Habilitant jest autorem lub współautorem 51 publikacji naukowych, w tym 39 pozycji, 
które powstały po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Publikacje Habilitanta według bazy 
Publish or Perish doczekały się 77 cytowań (59 bez autocytowań),indeks Hirsha wynosi 5 (bez 
autocytowań). Ponadto, należy wskazać liczny udział, bo wynoszący 49, w konferencjach 
i seminariach naukowych, w tym: o zasięgu międzynarodowym – 11. Jest autorem lub 
współautorem w 8 skryptach i podręcznikach akademickich.  

W dalszej części niniejszej recenzji przedstawiona została merytoryczna ocena: 
osiągnięć naukowych oraz pozostałego dorobku Habilitanta, a także dorobku dydaktycznego, 
organizacyjnego i popularyzatorskiego, uczestnictwa w stażach naukowych, konferencjach 
krajowych i zagranicznych oraz projektów naukowo-badawczych i recenzowanie 
w czasopismach,  

 

III. Ocena osiągnięć naukowych dr Tomasza Klimanka w ramach 
jednotematycznego cyklu publikacji 

Przedmiotem badań w jednotematycznym cyklu publikacji Tomasza Klimanka pt. 
Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem przestrzennym w wybranych badaniach 
statystyki publicznej w Polsce jest problematyka, którą Autor w sposób prawidłowy oraz 
wyczerpujący zdefiniował i odpowiedział w cyklu 23 publikacji wskazanym jako główne 
osiągniecie badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z 2003 r. Obrazuje to poniższy zestaw 
obszarów osiągnięć badawczych, tj.:  

A. Propozycję uwzględnienia kosztu badań w ocenie wpływu alokacji próby na jakość 
estymacji w statystyce małych obszarów. 

B. Propozycję uwzględnienia wpływu wielkości jednostek losowania pierwszego stopnia 
w losowaniu dwustopniowym na jakość estymacji w statystyce małych obszarów. 

C. Ocenę estymacji bezpośredniej i pośredniej w kontekście różnych schematów losowania 
próby. 

D. Aplikację estymatorów projektu EURAREA na danych rzeczywistych pochodzących 
z wybranych badań gospodarczych, rolniczych i społecznych. 

E. Zastosowanie estymacji pośredniej z uwzględnieniem komponentu przestrzennego na 
danych rzeczywistych pochodzących z wybranych badań gospodarczych, rolniczych 
i społecznych. 

F. Propozycję wstępnej klasyfikacji obszarów w oparciu o kryteria taksonomiczne oparte na 
miarach autokorelacji lokalnej w celu zastosowania odrębnych podejść w estymacji 
pośredniej: modelu z komponentem przestrzennym i bez komponentu przestrzennego. 

G. Postulat wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny jakości estymacji pośredniej. 

W autoreferacie Habilitant pogrupował swoje publikacje zgłoszone jako osiągnięcie 
badawcze według powiązanych zagadnień. Punktem wyjścia prowadzonych przez Habilitanta 
badań było najczęściej wykorzystanie metod estymacji pośredniej w statystyce publicznej. We 
wskazanych obszarach osiągnięć powołano się na konkretne publikacje z zestawu 23 publikacji.  
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Obszar A obejmował propozycje uwzględnienia kosztu badań w ocenie wpływu alokacji 
próby na jakość estymacji w statystyce małych obszarów i został przedstawiony w publikacji 
[1] i [2] (numeracja zgodna z listą zawarta w Autoreferacie – załącznik 3a). W artykułach tych 
zaproponowano podejście pozwalające na uwzględnienie kosztów badania, zróżnicowanych w 
zależności od wielkości jednostek losowania pierwszego stopnia (PSU). Włączenie kosztów 
badania, chociaż powiązane bezpośrednio z wielkością jednostek losowania pierwszego stopnia 
znacznie poszerzyło spektrum możliwych analiz dotyczących poszukiwania optymalnego 
schematu losowania próby w kontekście estymacji dla małych domen.  

Obszar B dotyczący uwzględnienia wpływu wielkości jednostek losowania pierwszego 
stopnia w losowaniu dwustopniowym na jakość estymacji w statystyce małych obszarów 
obejmował wnioski z artykułów [1] i [2]. W praktyce badań statystycznych rozważane były 
odpowiednio obwody spisowe i gminne. 

Obszar C dotyczył oceny estymacji bezpośredniej i pośredniej w kontekście różnych 
schematów losowania próby, które to zagadnienie przedstawiono w artykule [6]. Badanie 
własności estymatorów oparte było na badaniu symulacyjnym, w którym jednostką losowania 
było indywidualne gospodarstwo rolne, a zagadnieniem  - ocena struktury agrarnej.  

Obszar D dotyczył zastosowań estymatorów projektu EURAREA, co zostało 
przedstawione w pracach [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10] oraz [21], [22] i [23]. W publikacjach 
tych omówiono różne aspekty estymatorów projektu EURAREA, w tym także ich aplikacyjną 
stronę w statystyce publicznej.  

Obszar E obejmował zastosowania estymacji pośredniej, z uwzględnieniem komponentu 
przestrzennego na danych rzeczywistych pochodzących z wybranych badań gospodarczych, 
rolniczych i społecznych, co zostało przedstawione w publikacjach [11], [13], [14], [15], [16], 
[17], [18], [19] i [20].  

Obszar F obejmował zagadnienia klasyfikacji obszarów w oparciu o kryteria 
taksonomiczne w celu zastosowania odrębnych podejść w estymacji pośredniej modelu 
z komponentem przestrzennym i bez komponentu przestrzennego, co zostało przedstawione 
w pracach [13], [18] i [19]. Pokazują także wykorzystanie lokalnej statystyki Morana.  

Obszar G obejmujący postulat wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny jakości 
estymacji pośredniej został omówiony w pracy [12] poprzez wykorzystanie kryterium 
kolejności, które wskazało na wybór estymatorów pośrednich. 

Podsumowując osiągnięcie badawcze od strony ilościowej należy stwierdzić, że na 23 
artykuły naukowe stanowiące cykl, 6 napisano w języku angielskim i 17 w języku polskim, 
z czego 14 artykułów we współautorstwie. Brak artykułów opublikowanych w czasopismach 
z tzw. listy A. Wszystkie publikacje mają właściwy szeroki krajowy i międzynarodowy 
charakter (wydawnictwa uczelniane: UE Poznań, UE Wrocław), a także czasopisma: Przegląd 
Statystyczny, Wiadomości Statystyczne oraz Statistics in Transition. Wskazany zakres oraz 
zasięg publikacji pozwala na stwierdzenie, że spełniony jest tylko wymóg krajowej 
rozpoznawalności prac naukowych autorstwa Tomasza Klimanka. 
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Nie mniej ważnym wnioskiem płynącym z analizy dorobku Habilitanta, jest to, że 
zastosowany przez Niego zaawansowany aparat metodyczny, łączący metody reprezentacyjne 
ze statystyką przestrzenną, co przejawia się szerokim zastosowaniem estymacji pośredniej lub 
statystyki małych obszarów, w szerokim zastosowaniu w statystyce publicznej. Na podkreślenie 
zasługuje również fakt, że Habilitant stosuje ten warsztat badawczy z dużą swobodą. 

Osiągnięcie badawcze pt. Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem 
przestrzennym w wybranych badaniach statystyki publicznej w Polsce, tworzy logiczną i spójną 
całość, wnioski wyprowadzone wcześniej są rozwijane w kolejnych publikacjach, prowadzona 
analiza ma charakter pogłębiony, polegający zarówno na włączaniu nowych estymacji 
pośrednich, jak również poszerzaniu aparatu metodycznego, a ponadto widoczna jest refleksja 
nad uzyskanymi wynikami, które mają charakter zarówno naukowy, jak i utylitarny. Dodatkowo 
uzyskane wyniki empiryczne są weryfikowane na tle dotychczasowych osiągnięć dostępnych 
we współczesnej literaturze przedmiotu, która jest doskonale znana przez Habilitanta.  

Biorąc powyższe pod uwagę ocena, zarówno merytoryczna jak i formalna, głównego 
osiągnięcia badawczego dr Tomasza Klimanka jest pozytywna. 

 
 

IV. Ocena pozostałego dorobku naukowego dr Tomasza Klimanka 

Pozostały istotny dorobek badawczy dr Tomasza Klimanka jest bardzo szeroki, bowiem 
obejmuje publikacje dotyczące dodatkowo kilku nurtów badawczych. Wskazując na istotne 
publikacje Habilitanta można stwierdzić, że ich zakres obejmuje zagadnienia uzupełniające 
główny nurt badawczy, a składa się na nie 20 publikacji, uszeregowanych na sześć grup 
tematycznych, to jest:  
a. metodologiczne aspekty związane z pomiarem procesu dezagraryzacji wsi polskiej 

w świetle wielowymiarowej analizy statystycznej – 4 publikacje, 
b. zastosowanie estymacji opartej na podejściu kalibracyjnym w badaniach pełnych 

i opartych na próbach losowych – 3 publikacje, 
c. zastosowanie estymacji typu SPREE w badaniach nad niepełnosprawnością – 4 raporty, 
d. problemy pomiaru zjawisk w kontekście delimitacji przestrzeni opartej nie na podziale 

administracyjnym kraju, ale na koncepcji tzw. gridu – 5 publikacji +2 w recenzji, 
e. aplikacja wybranych metod do pomiaru i analizy danych strumieniowych – 1 publikacja, 
f. nieklasyczne zastosowania wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej 

w wybranych badaniach statystyki publicznej – 3 publikacje. 
Pozostały dorobek wzbogaca główny nurt badawczy. Głównym elementem łączącym 

pozostały dorobek z głównym osiągnięciem naukowo-badawczym jest wykorzystanie 
wszystkich metod i narzędzi w statystyce publicznej.  

Habilitant jest niewątpliwie specjalistą w zakresie estymacji pośredniej 
wykorzystywanej w badaniach statystyki publicznej i można wskazać na Jego znaczący dorobek 
w dyscyplinie ekonomia.  

Podsumowując, ocena pozostałego dorobku naukowego dr Tomasza Klimanka jest 
pozytywna. 
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V. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 

Z autoreferatu wynika, że Habilitant legitymuje się znaczącym dorobkiem dydaktycznym, 
popularyzatorskim i organizacyjnym. Działalność dydaktyczna obejmuje okres od czasu 
ukończenia studiów, tj. od roku 1995 do chwili obecnej, gdzie w okresie 1995 – 2014 był 
pracownikiem Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 
w Państwowej Szkole Zawodowej w Pile. Prowadził zajęcia dydaktyczne na studiach 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach 
podyplomowych. 

Zajęcia dydaktyczne prowadzi w języku polskim oraz w języku angielskim. W języku 
polskim obejmują one następujące przedmioty: statystyka, statystyka opisowa, statystyka 
matematyczna, komputerowe systemy informacji o przestrzeni, zaawansowane techniki SAS, 
pakiety narzędziowe, audyt regionów, analiza rynku nieruchomości, ekonometria, badania 
operacyjne, prognozowanie i symulacje oraz seminarium dyplomowe, zaś w języku angielskim 
takie zajęcia jak: real-estate market analysis. W latach 2000 - 2009 na zaproszenie Uniwersytetu 
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadził zajęcia w formie ćwiczeń, 
wykładów i laboratoriów komputerowych z przedmiotów „Statistics I" i „Statistics II" w języku 
angielskim dla kierunku International Business Administration. 

Od 2010 r. poprowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych 
Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS 
Institute na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z przedmiotów: przetwarzanie danych 
w pakiecie SAS - makroprogramowanie, detekcja i analiza współzależności, badania 
sondażowe, systemy informacji o przestrzeni, metody badania rynku. Zajęcia prowadzone są 
w formie wykładów i laboratoriów komputerowych.  

Prowadził szereg szkoleń z pakietu SAS, zarówno dla pracowników UEP, jak i cyklu 
szkoleń dla pracowników Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz cykl intensywnych 
autorskich szkoleń z pakietu SAS dla pracowników GUS. Szkolenia te miały istotne znaczenie 
przy przetwarzaniu przez statystykę publiczną danych pochodzących z Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

Na zajęciach laboratoryjnych wykorzystuje oprogramowanie komputerowe: MS Excel, 
R oraz SAS. 

Habilitant jest współautorem materiałów dydaktycznych - skryptu Statystyka 
w przykładach i zadaniach, który miał kilka wydań w latach 1995-2001 oraz podręcznika 
akademickiego Statystyka, w którym był autorem rozdziału Wahania sezonowe. Był także 
współautorem podręcznika Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach 
wydanego przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto jest autorem 
rozdziału Statystyka małych obszarów w podręczniku Wielowymiarowa analiza statystyczna: 
teoria, przykłady zastosowań z systemem SAS wydanego przez Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie. 
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Habilitant był promotorem 24 prac dyplomowych (2 na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu i 22 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile), recenzentem 26 prac 
dyplomowych (23 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i 3 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Pile). Habilitant pełnił funkcję promotora pomocniczego pracy 
doktorskiej obronionej w 2013 r.  

W latach 2007 - 2008 był opiekunem studenckiego koła naukowego Estymator, 
działającego przy Katedrze Statystyki Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Od 2 010 r. aktywnie włącza się w przygotowanie i realizację 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. 

Działalność organizacyjna najczęściej dotyczyła przedsięwzięć na rzecz Katedry 
Statystyki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a przejawiała się w następujących 
aktywnościach: 

− udział przy organizacji przez Katedrę Statystyki konferencji naukowych (Kiekrz, 2005; 
Zielonka k/Poznania, 2006; Katowice, 2008; Wągrowiec, 2011, Kongresu Statystyki 
Polskiej, Poznań, 2012; Small Area Estimation (SAE 2014) ; „Pomiar ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w układach regionalnych i lokalnych" Poznań 2015; międzynarodowe warsztaty 
European Establishement Statistics Workshop 2015 (EESW15); „Statystyczna identyfikacja 
powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej" Poznań 2016; „Cudzoziemcy na krajowym 
rynku pracy" Poznań 2018, 

− w latach 2007 -2010 – jako koordynator uczelniany współpracy z SAS Institute Polska; 

− od 2009 do dzisiaj włączanie pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako 
podwykonawców lub uczestników projektów EUROSTATU, a prowadzonych przez Urząd 
Statystyczny (np. ESSnet on Small Area Estimation, ESSnet on Data lntegration, MEETS, 
MEMOBUST I, MEMOBUST II i inne); 

− 2009 - 2018 – jako członek zespołu roboczego Urzędu Statystycznego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu ds. budowy Banku Danych Makroekonomicznych 
https://bdm.stat.gov.pl/; 

− w 2012 r. współautor wniosku o dotyczącego uczestnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu w projekcie EUROSTATU EMOS (European Master Program.me in Official 
Statistics), 

Podsumowując, ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 
dr Tomasza Klimanka jest w pełni pozytywna. 

 

 
 

https://bdm.stat.gov.pl/
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VI. Uczestnictwo w stażach naukowych, konferencjach krajowych i zagranicznych 

Dodatkowo doświadczenie badawcze zdobył także prezentując 36 referatów, w tym 
8 referatów na konferencjach zagranicznych na 64 konferencjach naukowych, w tym 
11 zagranicznych.  

Habilitant był współautorem 32 ekspertyz, raportów lub innych opracowań na 
zamówienie wielu różnych instytucji, tj.: EUROSTAT - ESSnet (10), Centrum Badań 
i Edukacji Statystycznej (12), Centrum Statystyki Regionalnej UEP (9) oraz Narodowego 
Centrum Nauki (1).  

Podsumowując, ocena uczestnictwa w badaniach naukowych i ocena powstałych 
raportów badawczych oraz aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych 
dr Tomasza Klimanka jest w pełni pozytywna. 

 
VII. Projekty naukowo-badawcze i recenzowanie w czasopismach  

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych od roku 2004 Habilitant 
brak udział w 22 projektach naukowo-badawczych finansowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, EUROSTAT, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Narodowe Centrum Nauki,  Centrum 
Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. najczęściej w roli współwykonawcy. Zakres projektów 
skupiony był tematyczne wokół zagadnień badań statystycznych.  

W latach 2015 – 2019 byłem recenzentem 7 artykułów naukowych złożonych do 
czasopism: Wiadomości Statystyczne (2 artykuły) oraz Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Oeconomica (5 artykułów). 

Habilitant jest redaktorem głównym Komitetu Redakcyjnego Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu - 90 publikacji wydanych zgodnie z Planem Wydawniczym, w 4 publikacjach pełnił 
rolę kierującego publikacją bądź był członkiem zespołu autorskiego. 

Habilitant jest członkiem w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 
towarzystwach naukowych, takich jak:  

− Polskie Towarzystwo Statystyczne, członkostwo od 1996 roku do dziś (w latach 2010-
2014 z-ca Przewodniczącej Rady Oddziału w Poznaniu, w kadencji 2014-2018 członek 
Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego i jego Skarbnik, w kadencji 2018-
2022 członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu),  

− Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, członkostwo od 2001 roku do dziś. 

− International Association of Survey Statisticians IASS, od 1999 roku. 

− EWORSAE (European Working Group on Small Area Estimation), od 2007 roku, 

− EVS (European Volleyball Toumament for Statisticians), od 2017 roku, 

− ESS Task Force Big Data - grupa robocza EUROSTATU ds. tzw. big data,  
udział w latach 2017-2018, jako przedstawiciel polskiej statystyki publicznej. 
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VIII. Konkluzja  

Zarówno główne osiągnięcie badawcze, jak i cały dorobek naukowy dr Tomasza 
Klimanka zasługują na ich pozytywną ocenę. Dokonania Habilitanta potwierdzają potencjał 
naukowy, szeroką wiedzę i kompetencje badawcze oraz zdolność do samodzielnego 
formułowania i rozwiązywania problemów naukowych. 

Osiągniecie badawcze pt. Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem 
przestrzennym w wybranych badaniach statystyki publicznej w Polsce, na które składa się cykl 
23 artykułów opublikowanych w latach 2004-2018 jest zbiorem o charakterze badawczym 
i nowatorskim, a tym samym przyczyniającym się do rozwoju dyscypliny ekonomii, 
w szczególności w zakresie możliwości stosowania estymacji pośredniej w statystyce 
publicznej. Prace te mają istotne znaczenie dla rozszerzenia wiedzy na ten temat i wnoszą 
udokumentowane empirycznie informacje o możliwości wdrożenia do statystyki publicznej. 
Stąd też osiągnięcia badawcze oceniam jednoznacznie pozytywnie. 

Pozostały dorobek publikacyjny również oceniam wysoko, zwłaszcza w obszarze badań i 
zastosowań estymacji pośredniej, które również lokują się w subdyscyplinie statystyka. Wpływa 
na to, między innymi, rzetelny warsztat badawczy oraz sprawne posługiwanie się 
zaawansowanym aparatem programistycznym z zakresu narzędzi statystycznych (R, SAS). Za 
pozytywną oceną przemawiają także osiągnięcia dydaktyczne, popularyzatorskie 
i organizatorskie Habilitanta. 

 
Oceniając całokształt dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, 

organizacyjnego i popularyzatorskiego Habilitanta, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu 
23 publikacji pt. „Zastosowanie estymacji pośredniej z komponentem przestrzennym 
w wybranych badaniach statystyki publicznej w Polsce" stwierdzam, że osiągnięcia Pana dr 
Tomasza Klimanka spełniają wymagania określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1789) oraz w rozporządzeniu 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. 2011, poz. 1165).  

 
Podsumowując, wyrażam pozytywną opinię w sprawie nadania Panu dr Tomaszowi 

Klimankowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

 
 

 
 
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel 
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