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Teoria statystyki, jej rozwój, aplikacje modelowe wyraźnie uległy przyspieszeniu  
i upowszechnieniu w drugiej połowie XX wieku, głównie dzięki postępowi 
technologii. Era techniki komputerowej sprawiła, że większość metod i modeli 
statystycznych została oprogramowana w różnych pakietach statystycznych, 
co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu liczy zastosowań statystyki w wielu 
dziedzinach życia naukowego, społecznego, politycznego i biznesowego. Ostatnie  
25 lat XX i XXI świadczy o tym, że statystyczne modelowanie obejmuje nie tylko takie 
dyscypliny jak: ekonomię, socjologię, psychologię, medycynę, nauki przyrodnicze, 
nauki o ziemi itd., ale intensywnie wkroczyło do finansów (analiza rynków 
finansowych) do marketingu (analizy i badania marketingowe) do telekomunikacji 
– można rzec do szeroko definiowanego biznesu i zarządzania. Tym znaczącym 
zmianom towarzyszył rozwój nie tylko aplikacji, ale nowych metod estymacji, 
konieczność radzenia sobie zarówno z małymi jak i dużymi zbiorami danych oraz – 
rozwój zaawansowanych metod analiz statystycznych na użytek analiz biznesowych 
(advanced business analytics). Zakres tematyczny przemian w zakresie użyteczności 
statystycznego modelowania jest bardzo pojemny i wielowątkowy, można rzec – 
wielodyscyplinarny. Nawiązując do tych przemian – ostatnich 25 lat zastosowań 
statystyki – podjedliśmy trud przygotowania publikacji naukowej Statystyka – 
zastosowania biznesowe i społeczne. 

Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Statystyki 
(„International Year of Statistics 2013”, por. www.statistics2013.org). Było to 
ogólnoświatowe przedsięwzięcie mające na celu podkreślenie znaczenia i roli 
statystyki we współczesnym świecie, w jego wszystkich wymiarach. Za główny cel 
Międzynarodowego Roku Statystyki postawiono popularyzację statystyki wśród 
różnych grup społecznych, poprzez:
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x� zwiększenie świadomości roli statystyki w życiu społeczeństw,
x� propagowanie statystyki jako zawodu, szczególnie wśród młodych ludzi;
x� promowanie kreatywności i rozwoju z wykorzystaniem statystyki oraz teorii 

prawdopodobieństwa.

Inicjatorem obchodów były następujące instytucje: Międzynarodowy Instytut 
Statystyczny, Międzynarodowe Towarzystwo Biometryczne, Instytut 
Statystyki Matematycznej, Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne oraz 

Królewskie Towarzystwo Statystyczne Wielkiej Brytanii.
W obchody na całym świecie zaangażowały się setki instytucji w tym: większość 
krajowych i międzynarodowych towarzystw statystycznych, urzędów statystycznych, 
instytutów naukowych, szkół i uniwersytetów, instytucji rządowych, a także 
instytucji prywatnych z obszaru IT i biznesu. 

Była to globalna inicjatywa – wspierana przez około 2000 organizacji na świecie.

W roku 2013 r. przypadały jubileusze wydania słynnych dzieł uważanych za 
fundamentalne dla rachunku prawdopodobieństwa, będącego podstawą statystyki. 
Publikacje te to prace autorów:

Bernoulii Jacob, Ars Conjectandi – praca opublikowana w 1713 r.,
Bayes Thomas, Essey Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances – praca 
opublikowana w 1763 r., 
Kołgomorov Andrey, Nikolaevich, Grundbergiffe der Wahrscheinkichkeitsrechung 
– praca opublikowana w 1933 r.

Przygotowaniem publikacji Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne 
wpisujemy się w ogólnoświatową inicjatywę i dołączamy jako środowisko  akademickie 
i naukowe do społeczności międzynarodowej. Autorami publikowanych tekstów 
są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich: Gdańska, Łodzi, Poznania  
i Warszawy.
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