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SPRAWOZDANIE Z XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ NT.
„KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH – TEORIA I ZASTOSOWANIA”

W dniach 19–21 wrze nia 2016 roku w miejscowo ci S ok k. Be chatowa 
odby a si  XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy 
Danych PTS (XXX Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych 
– teoria i zastosowania”, zorganizowana przez Sekcj  Klasyfikacji i Analizy Danych 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedr  Metod Statystycznych Wydzia u 
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu ódzkiego. 

Przewodnicz cym Komitetu Organizacyjnego Konferencji by  prof. dr hab. 
Czes aw Doma ski, zast pcami przewodnicz cego dr hab. Alina J drzejczak, prof. 
U  oraz dr hab. Jerzy Korzeniewski, prof. U , sekretarzami naukowymi dr hab. 
Jacek Bia ek i dr hab. Dorota Pekasiewicz, a sekretarzami organizacyjnymi dr Artur 
Mikulec i dr Ma gorzata Misztal.

Zakres tematyczny konferencji obejmowa  zagadnienia:
a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porz dkowania liniowego, 

metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ci -
g ych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicz-
nych, metody graficzne),

b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, ana-
liza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psy-
chologia, archeologia, itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych).
Zasadniczym celem konferencji SKAD by a prezentacja osi gni  i wymiana 

do wiadcze  z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnie  klasyfikacji i analizy 
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danych. Konferencja stanowi coroczne forum s u ce podsumowaniu obecnego stanu 
wiedzy, przedstawieniu i promocji dokona  nowatorskich oraz wskazaniu kierunków 
dalszych prac i bada . 

W konferencji wzi y udzia  93 osoby. Byli to pracownicy oraz doktoranci 
nast puj cych uczelni i instytucji: Politechniki Bia ostockiej, Politechniki ódzkiej, 
Politechniki Gda skiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Szko y 
G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szko y G ównej Handlowej 
w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wroc awiu, Uniwersytetu Gda skiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Uniwersytetu ódzkiego, Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczeci skiego, Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu w Bia ymstoku, 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wy szej Szko y Bankowej w Toruniu, 
Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej w Kaliszu, a tak e przedstawiciele Urz du 
Statystycznego w odzi, Urz du Statystycznego w Poznaniu, Free Construction 
Sp. z o.o.

W trakcie dwóch sesji plenarnych oraz czternastu sesji równoleg ych wyg oszono 
57 referatów po wi conych aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnienia kla-
syfikacji i analizy danych. Odby a si  równie  sesja plakatowa, na której zaprezen-
towano 24 plakaty. Obradom w poszczególnych sesjach konferencji przewodniczyli 
profesorowie: Krzysztof Jajuga, Miros aw Krzy ko, Ma gorzata Rószkiewicz, Jerzy 
Korzeniewski, Andrzej B k, Krzysztof Najman, Barbara Pawe ek, Wojciech Zieli ski, 
Tadeusz Kufel, Andrzej Soko owski, Ma gorzata Markowska, Marek Walesiak, Józef 
Pociecha, Pawe  Lula, Alina J drzejczak, Danuta Strahl.

Teksty referatów przygotowane w formie recenzowanych artyku ów naukowych 
stanowi  zawarto  przygotowywanej do druku publikacji z serii Taksonomia nr 28 
i 29 (w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu). 
Publikacj  uzupe nia opracowanie Profesorów Krzysztofa Jajugi i Marka Walesiaka 
pt. „XXX konferencji taksonomicznych – kilka faktów i refleksji”. 

Zaprezentowano nast puj ce referaty (zestawienie uwzgl dnia, b d ce w pro-
gramie konferencji a niezaprezentowane z obiektywnych przyczyn, dwa referaty 
E. Roszkowskiej, B. Jefma skiego i T. Wachowicza oraz E. Sobczak):

Józef Pociecha, Polska statystyka publiczna – od Sejmu Czteroletniego do wspó cze-
sno ci

Tomasz Górecki, Miros aw Krzy ko, Waldemar Wo y ski, Wspó czynnik zgodno ci 
mi dzy macierzami j drowymi dla wielozmiennych danych funkcjonalnych i jego 
zastosowania

Andrzej B k, Statystyczne metody doboru zmiennych w porz dkowaniu liniowym
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Marek Sobolewski, Andrzej Soko owski, Grupowanie metod  k- rednich z warunkiem 
spójno ci

Mariusz Kubus, Problem zmiennych zak ócaj cych w agregowanych klasyfikato-
rach kNN

Marcin Pe ka, Wielomodelowa klasyfikacja spektralna danych symbolicznych
Barbara Pawe ek, Dorota Grochowina, Podej cie wielomodelowe w prognozowaniu 

zagro enia przedsi biorstw upad o ci  w Polsce
Iwona Markowicz, Analiza trwania firm w powiatach województwa zachodniopo-

morskiego
Artur Mikulec, Kohortowe tablice trwania przedsi biorstw w województwie ódzkim 

– uj cie kwartalne
Gra yna Dehnel, Winsoryzacja w ocenie ma ych przedsi biorstw
Katarzyna Frodyma, Monika Papie , S awomir miech, Determinanty rozwoju OZE 

w krajach Unii Europejskiej na pocz tku XXI wieku
Jacek Bia ek, El bieta Roszko-Wójtowicz, Ocena wp ywu wybranych czynników na 

poziom innowacyjno ci gospodarek UE
Beata Bieszk-Stolorz, Funkcja skumulowanej cz sto ci i modele hazardu w ocenie 

ryzyka konkurencyjnego
Ma gorzata Podogrodzka, Klasa kreatywna a bezrobocie w Polsce
Sabina Denkowska, Zastosowanie analizy wra liwo ci do skorygowania obci enia 

efektów oddzia ywa  oszacowanych za pomoc  Propensity Score Matching
Izabela Kurzawa, Aleksandra uczak, Feliks Wysocki, Zastosowanie metod takso-

nometrycznych i ekonometrycznych w wielowymiarowej analizie poziomu ycia 
mieszka ców powiatów w Polsce

Barbara Batóg, Jacek Batóg, Zastosowanie analizy korespondencji w analizie zwi zku 
mi dzy wielko ci  oraz poziomem i dynamik  rozwoju polskich miast

Ewa Genge, Joanna Trz siok, Czy atwiej wi za  koniec z ko cem? – badanie 
 sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce z wykorzystaniem modeli 
panelowych

Marta Dziechciarz-Duda, Analiza zró nicowania wyposa enia gospodarstw domowych 
w dobra trwa e

Mariola Chrzanowska, Joanna Landmesser, Symulacja efektów ex ante programu 
„Rodzina 500+”

Marcin Salamaga, Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podej-
mowania BIZ przez polskie firmy

Iwona Staniec, Zastosowanie modelowania równa  strukturalnych w poszukiwaniu 
czynników determinuj cych wspó prac  w przedsi biorczo ci technologicznej

Mateusz Bary a, Analiza rozk adu pierwszej cyfry znacz cej danych finansowych 
wybranych spó ek z sektora mediów notowanych na GPW w Warszawie

Miros aw Krzy ko, Wojciech ukaszonek, Waldemar Wo y ski, Analiza kanoniczna 
dla danych podwójnie wielowymiarowych
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Miros awa Sztemberg-Lewandowska, Analiza niezale nych g ównych sk adowych
Marcin Szymkowiak, Podej cie kalibracyjne wykorzystuj ce analiz  sk adowych g ów-

nych w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi
Dariusz Kacprzak, Katarzyna Rudnik, Wypuk e liczby rozmyte vs. skierowane liczby 

rozmyte w metodzie FSAW
Stanis aw Wanat, Analiza ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpiecze  

z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Marek A. D browski, S awomir miech, Monika Papie , Wiarygodna klasyfikacja 

faktycznych systemów kursu walutowego
Tomasz Bart omowicz, Ekonometryczna analiza kursów akcji w dniu „bez dywidendy”
Micha  Stachura, Dariusz Wieczorek, Artur Zieli ski, Identyfikacja najbardziej zbli o-

nych okresów interglacja ów z ostatnich 600.000 lat na podstawie analizy krzywej 
izotopowej tlenu (LR04 18O)

Dorota Rozmus, Pomiar stabilno ci metod taksonomicznych z zastosowaniem pro-
gramu R

Andrzej Dudek, Miary odleg o ci dla danych symbolicznych w pakiecie symbolicDA 
rodowiska R

Micha  Trz siok, O wzbogacaniu metod klasyfikacji w zdolno  do wyra ania w t-
pliwo ci w przypadkach trudnych do rozstrzygni cia

Artur Zaborski, Pomiar preferencji z wykorzystaniem triad
Iwona Fory , Ocena podobie stwa wielowymiarowych obiektów w wycenie nieru-

chomo ci zabudowanych domami jednorodzinnymi
Ewa Putek-Szel g, Iwona Fory , Wielowymiarowa analiza atrakcyjno ci lokalizacyjnej 

mieszka  w Szczecinie ze szczególnym uwzgl dnieniem wska nika przest pczo ci
Romana G owicka-Wo oszyn, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki, Problem doboru 

macierzy wag przestrzennych w identyfikacji efektów przestrzennych samodziel-
no ci finansowej gmin

Romana G owicka-Wo oszyn, Zastosowanie modelu potencja u w analizie przestrzen-
nego zró nicowania samodzielno ci finansowej gmin w województwie wielko-
polskim

Kamila Migda -Najman, Krzysztof Najman, Analiza poziomu wczesnoszkolnego 
kszta cenia muzycznego w Polsce

Joanna Trz siok, Pawe  Sroka, Co szumi  drzewa o tenisie? – predykcja wyników 
spotka  w tenisie ziemnym z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych

Urszula Cieraszewska, Monika Hamerska, Pawe  Lula, Wyznaczanie podobie stwa 
zawarto ci publikacji naukowych na podstawie opisów w notacji UKD

Pawe  Wo oszyn, Katarzyna Wójcik, Przemys aw P y , Wykorzystanie porównywania 
parami w ewaluacji prac pisemnych studentów

Alina J drzejczak, Jan Kubacki, Analiza rozk adów dochodu rozporz dzalnego wed ug 
województw z uwzgl dnieniem czasu
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Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Roszkowska, Tomasz Wachowicz, Wykorzystanie 
metody TOPSIS do oceny zró nicowania rozwoju województw Polski w latach 
2010–2014 w kontek cie kszta towania si  adu instytucjonalnego

Aleksandra uczak, Izabela Kurzawa, Ocena poziomu zrównowa onego rozwoju 
powiatów w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Katarzyna Cheba, Wielowymiarowa analiza atrakcyjno ci inwestycyjnej regionów 
Polski

Kamil Sapa a, Marcin Weiss, Marcin Noyszewski, Porównanie wybranych metod sta-
tystycznych i metod sztucznej inteligencji do przewidywania zdarze  w oprogra-
mowaniu zabezpieczaj cym systemy przechowywania dokumentów cyfrowych, 
w tym systemów klasy Enterprise Content Management

Monika Rozkrut, Dominik Rozkrut, Rozrywka jako element rozwoju umiej tno ci 
cyfrowych w spo ecze stwie informacyjnym, analiza wielowymiarowa

Iwona Konarzewska, W asno ci metod wielokryteriowych w warunkach zale no ci 
liniowej kryteriów – przyk ad badania adu rodowiskowego w Polsce w roku 2014

Pawe  Konopka, Wielokryterialna klasyfikacja po yczkobiorców z uwzgl dnieniem 
wielu rozwi za  idealnych oraz anty-idealnych

Piotr Namieci ski, Tadeusz Trzaskalik, Andrzej Bajdak, S awomir Jarek, Wykorzystanie 
Stochastycznej wielokryterialnej analizy akceptowalno ci w prognozowaniu przy-
sz ych udzia ów w rynku dla nowo wprowadzanych produktów

Marek Walesiak, Wizualizacja wyników porz dkowania liniowego z wykorzystaniem 
skalowania wielowymiarowego

Czes aw Doma ski, Porównanie metod pomiaru
Kamila Migda -Najman, Krzysztof Najman, Big Data = Clear + Dirty + Dark data
Ewa Roszkowska, Bart omiej Jefma ski, Tomasz Wachowicz, Zastosowanie teorii 

odpowiadania na pozycje testowe do oceny zdolno ci przetwarzania informacji 
preferencyjnej w negocjacjach elektronicznych

El bieta Sobczak, Koncentracja przestrzenna struktur pracuj cych a kapita  edukacyjny 
w Unii Europejskiej

W trakcie sesji plakatowej zaprezentowano 24 plakaty (uwzgl dniaj c dwa pla-
katy b d ce w programie konferencji a niezaprezentowane z obiektywnych przy-
czyn: A. Depty; P. Tarki) przygotowane przez nast puj cych autorów: Iwona B k; 
Marcin B a ejowski, Pawe  Kufel i Tadeusz Kufel; Katarzyna Chudy-Laskowska 
i Maria Wierzbi ska; Adam Depta; Marta Dziechciarz-Duda i Klaudia Przybysz; 
Jerzy Korzeniewski; Anna Król; Marta Kuc; Pawe  Kufel; Marta Ma ecka; Ma gorzata 
Misztal; Micha  Pietrzak; Rados aw Pietrzyk; Tomasz Pisula; Ma gorzata Rószkiewicz; 
Anna Sowi ska i Izabela Miechowicz; Marcin Szymkowiak; Piotr Tarka; Natalia 
Wa sa; Katarzyna Wawrzyniak; El bieta Zalewska; Dominik Sieradzki i Wojciech 
Zieli ski; Tomasz Klimanek i Tomasz Józefowski; Wojciech Roszka.
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W pierwszym dniu konferencji mia o miejsce posiedzenie cz onków Sekcji 
Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, któremu prze-
wodniczy  prof. dr hab. Józef Pociecha. Ustalono plan przebiegu zebrania obejmuj cy 
nast puj ce punkty:
A. Sprawozdanie z dzia alno ci Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS.
B. Informacje dotycz ce planowanych konferencji krajowych i zagranicznych.
C. Organizacja konferencji SKAD PTS w 2017 i 2018 roku.
D. Wybór Rady Sekcji SKAD na kadencj  2017–2018.

Prof. dr hab. Józef Pociecha otworzy  posiedzenie Sekcji SKAD PTS. Sprawozdanie 
z dzia alno ci Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS przedstawi a sekretarz 
naukowy Sekcji dr hab. Barbara Pawe ek, prof. nadzw. UEK. Poinformowa a, e 
obecnie Sekcja liczy 231 cz onków. Przypomnia a, e na stronie internetowej Sekcji 
znajduje si  regulamin, a tak e deklaracja cz onkowska. Poinformowa a, e zosta y 
opublikowane zeszyty z serii „Taksonomia” nr 26 i 27 (PN UE we Wroc awiu 
nr 426 i 427). W „Przegl dzie Statystycznym” (zeszyt 4/2015) ukaza o si  sprawoz-
danie z ubieg orocznej konferencji SKAD, która odby a si  w Gda sku, w dniach 
14–16 wrze nia 2015 r. Prof. Barbara Pawe ek przedstawi a informacje dotycz ce dzia-
alno ci mi dzynarodowej oraz udzia u w wa nych konferencjach cz onków SKAD. 

Poinformowa a tak e, e nie zosta  rozstrzygni ty konkurs na projekt logo Sekcji 
SKAD. Termin sk adania propozycji zosta  przed u ony do ko ca listopada.

Kolejny punkt posiedzenia Sekcji obejmowa  zapowiedzi najbli szych konferencji 
krajowych i zagranicznych, których tematyka jest zgodna z profilem Sekcji. Prof. 
dr hab. Józef Pociecha poinformowa  o dwóch wybranych konferencjach krajowych 
(XXXV Konferencja Naukowa „Multivariate Statistical Analysis MSA 2015”, ód , 
7–9 listopada 2016 r.; XI Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora 
Aleksandra Zeliasia nt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk spo eczno-gospo-
darczych”, Zakopane, 9–12 maja 2017 r.) oraz o konferencjach zagranicznych: kon-
ferencja „European Data Science Conference” organizowana przez The European 
Association for Data Science (EuADS) odb dzie si  w dniach 7–8 listopada 2016 roku 
w Luksemburgu; konferencja „SMC’2017: Data Engineering In Bioinformatics, Image 
and Data Analysis” organizowana przez The Moroccan Classification Society odb dzie 
si  w dniach 23–25 marca 2017 roku w Tangerze; konferencja Mi dzynarodowego 
Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych – IFCS 2017 (Conference of the 
International Federation of Classification Societies) odb dzie si  w dniach 8–10 sierp-
nia 2017 roku w Tokio; konferencja W oskiego Towarzystwa Klasyfikacji i Analizy 
Danych SIS – CLADAG 2017 (Classification and Data Analysis Group of the Italian 
Statistical Society) odb dzie si  w dniach 13–15 wrze nia 2017 roku w Mediolanie; 
konferencja „European Conference on Data Analysis” – ECDA 2017 odb dzie si  
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc awiu (27–29.09.2017). W przeddzie  
tej konferencji, tj. 26.09.2017 roku, odb dzie si  Niemiecko-Polskie Sympozjum 
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nt. Analizy Danych i jej Zastosowa  GPSDAA 2017; w 2019 roku Niemiecko-Polskie 
Sympozjum nt. Analizy Danych i jej Zastosowa  GPSDAA 2019 organizuje Profesor 
Geyer-Schultz w Karlsruhe.

W nast pnym punkcie posiedzenia podj to kwesti  organizacji kolejnych konfe-
rencji SKAD. SKAD 2017 zorganizuje o rodek krakowski a SKAD 2018 – o rodek 
toru ski.

W kolejnej cz ci zebrania dokonano wyboru cz onków Rady SKAD na kaden-
cj  2017–2018. Przewodnictwo w tej cz ci posiedzenia powierzono Prof. Danucie 
Strahl. Powo ano Komisj  Skrutacyjn  w sk adzie: dr Iwona Staniec, dr hab. S awomir 

miech, dr Artur Zaborski. Profesor Danuta Strahl poprosi a zebranych o proponowanie 
kandydatur do Rady Sekcji SKAD. Prof. Krzysztof Jajuga zg osi  kandydatur  Józefa 
Pociechy. Prof. Józef Pociecha zg osi  kandydatur  Krzysztofa Jajugi. Prof. Marek 
Walesiak zaproponowa  zg oszenie dotychczasowego sk adu Rady Sekcji. Nast pnie 
Prof. Pawe  Lula zg osi  kandydatur  Tadeusza Kufla, a Prof. Krzysztof Jajuga zg osi  
kandydatur  Gra yny Dehnel. Wszystkie osoby potwierdzi y zgod  na kandydowanie. 
Nast pnie zg oszony zosta  wniosek o zamkni cie listy kandydatów, który zosta  jed-
nog o nie poparty. Komisja Skrutacyjna przeprowadzi a g osowanie tajne.

W g osowaniu uczestniczy o 48 cz onków Sekcji (oddano 47 g osów wa nych). 
Uzyskano nast puj ce wyniki: prof. G. Dehnel 38 g osów na „tak”, prof. E. Gatnar 
34 g osy na „tak”; prof. K. Jajuga 44 g osy na „tak”; prof. T. Kufel 27 g osów na 
„tak”; prof. K. Najman 33 g osy na „tak”; prof. J. Pociecha 45 g osów na „tak”, 
prof. B. Pawe ek 44 g osy na „tak”; prof. A. Soko owski 46 g osów na „tak”, prof. 
M. Walesiak 47 g osów na „tak”.

W wyniku g osowania do nowej Rady SKAD przyj to nast puj ce kandyda-
tury (zgodnie z Regulaminem Rada Sekcji mo e liczy  od 5 do 8 osób): G. Dehnel, 
E. Gatnar, K. Jajuga, K. Najman, J. Pociecha, B. Pawe ek, A. Soko owski, M. Walesiak.

Nast pnie nowo wybrana Rada uda a si  na posiedzenie tajne, podczas którego 
dokonano wyboru reprezentantów Rady Sekcji, w osobach:
1. Józef Pociecha – przewodnicz cy Rady Sekcji.
2. Marek Walesiak – zast pca przewodnicz cego Rady Sekcji.
3. Barbara Pawe ek – sekretarz Rady Sekcji.
4. Krzysztof Jajuga, Andrzej Soko owski, Gra yna Dehnel, Eugeniusz Gatnar, 

Krzysztof Najman – cz onkowie Rady Sekcji.
Prof. Józef Pociecha zamkn  posiedzenie Sekcji SKAD.

W ostatnim dniu konferencji og oszono wyniki konkursu dla Autorów trzech naj-
lepszych referatów i plakatów zaprezentowanych na Konferencji SKAD 2016 przez 
m odych pracowników nauki (z tytu em magistra lub stopniem doktora). Nagrody 
pieni ne w Konkursie na sum  1.500 z  ufundowa a firma StatSoft Polska. Decyzj  
o przyznaniu nagród oraz kategorii nagrody na podstawie zaprezentowanego refe-
ratu lub plakatu, z uwzgl dnieniem tre ci i formy prezentacji, podj o Jury Konkursu 
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