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Ewa Frątczak  
 

Część II.  

INFORMACJA O DOROBKU NAUKOWYM  

I DYDAKTYCZNYM WRAZ Z  WYKAZEM PUBLIKACJI – 

przy habilitacji – do roku 2001 
 

 

 

1. DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY 
 

Uczestnictwo w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych 

projekty krajowe (w tym: granty,  badania statutowe i własne).  

 

projekty – granty 

 
1. 2000 – 2002 – projekt badawczy, Ocena zmian w postawach i zachowaniach 

reprodukcyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces 

formowania i rozpadu rodzin i gospodarstw domowych, Grant KBN Nr 1 H02F 00419.  

2. 1996 - 1998 – projekt badawczy „Postawy i zachowania demograficzne w okresie 

transformacji systemowej w Polsce (kariery rodzinne, zawodowe, migracyjne)”, grant 

KBN Nr 951/H02/96/11. 

3.  1993- 1995 – projekt badawczy „Proces formowania i rozpadu rodzin, warunki bytu – 

teoria, praktyka, aplikacje modelowe”, grant KBN Nr 0698/P1/93/05. 

4. 1986-1990 – projekt badawczy Nr.CPBP 09.1.16 "Demograficzne i pozademograficzne 

uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia się ludności Polski" w Centralnym 

Programie Badań Podstawowych 09.1.”Uwarunkowania demograficzne rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski. 

5. 1983-1985 – projekt badawczy Nr PW.11.5.2.16 "Demograficzne, społeczne, ekonomiczne 

i zdrowotne aspekty procesu starzenia się ludności” w  Problemie Węzłowym 1.5. 

„Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski” 

 

badania statutowe – lata 1996 – 2001 

 
1. Analiza historii zdarzeń – aplikacje modelowe , Instytut Statystyki i Demografii , 

Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 1996 

2. .Analiza historii zdarzeń – aplikacje modelowe na podstawie wyników polskich badań 

retrospektywnych, 03/S/0010/97, Instytut Statystyki i Demografii , Kolegium Analiz 

Ekonomicznych , SGH, 1997. 

3. Analiza historii zdarzeń na bazie badań retrospektywnych i panelowych, Nr 03/S/0056/98, 

Instytut Statystyki i Demografii , Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 1998 

4. Modelowanie zjawisk i procesów demograficznych z wykorzystaniem metod analizy 

historii zdarzeń, Nr 03/S/0007/99, Instytut Statystyki i Demografii , Kolegium Analiz 

Ekonomicznych , SGH, 1999. 

5. Prognozowanie Rodzin i gospodarstw domowych , Nr 03/S/0062/00/00, Instytut Statystyki 

i Demografii , Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 2000. 
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6. Modelowanie zjawisk i procesów demograficznych z wykorzystaniem analizy historii 

zdarzeń, Nr 03/S/0063/00, Instytut Statystyki i Demografii , Kolegium Analiz 

Ekonomicznych , SGH, 2000. 

7. Analiza historii zdarzeń w zastosowaniu do wybranych zjawisk i procesów 

demograficznych w Polsce i wybranych krajach Europy, Nr 03/S/0017/01, Instytut 

Statystyki i Demografii , Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 2001. 

8. Zmiany w postawach i zachowaniach reprodukcyjnych młodego i średniego pokolenia w 

Polsce, Nr 03/S/0018/01, Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz 

Ekonomicznych, SGH, 2001. 

 

badania własne – lata 1997 - 2001 

 
1. Cykl życia jednostki a proces starzenia się:: zastosowania analizy historii zdarzeń na 

przykładzie wyników badania retrospektywnego , Nr.03/E/0001/97, Instytut Statystyki i 

Demografii , Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 1997. 

2 Wzorce zmian w procesie formowania rodzin w okresie socjalizmu i okresie transformacji 

w Polsce i na Węgrzech. Porównawcze studium oparte na wynikach badania FFS (Family 

and Fertility Survey), Nr 03/E/0005/98, Instytut Statystyki i Demografii , Kolegium Analiz 

Ekonomicznych , SGH, 1998. 

3 Nowa metoda i oprogramowanie dla prognozowania rodzin i gospodarstw domowych – 

zastosowania dla Polski ( A New Method and Software for Family /Household Projection 

– ProFAMY – temat realizowany we współpracy z Prof.esor dr hab. Janiną Jóźwiak , w 

konsultacji merytorycznej z Profesorem. Zeng Yi ( Duke University, USA , Max – Planck 

Institute for Demographic Research , Niemcy),  Nr 89/W/0006/99, Instytut Statystyki i 

Demografii , Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 1999. 

4 Rodzinne tablice trwania życia , Polska 1988/1999 ; 1994/1995 – przygotowanie do druku 

publikacji w wersji polsko-angielskiej. 

5 Kontrola i założenie baz danych  -  opracowanie przewodnika baz danych do wyników 

badania „Zmiany w postawach i zachowaniach reprodukcyjnych młodego i sredniego 

pokolenia Polek i Polaków”, Nr 03/E/0010/01, Nr 03/S/0017/01, Instytut Statystyki i 

Demografii , Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH, 2001. 

 

projekty międzynarodowe 

 
2000-2002, Public Policy and Family Formation: A Gender Perspective.Projet headed by Professor 

Barbara M. Hobson Director , Advanced Research School in Comparative Gender Studies, 

Stockholm University, 2000-2002. Participants: Ewa Fratczak and Livia Olah. 

 

1995 - 1997  The project on „ Household Dynamics and Social Inequalities” led by Professor                            

H.P.Blossfeld ( the project is being conducted within the Sonderforschungsbereich  186 

„Status Passages and Risks in the Life Course), Bremen University, Germany. 

 

1994-1996  The project on „The Interplay between Demographic and Economic  Processes in 

the State to Market transition : A Case Study of Poland”. A joint project of the Institute of 

Statistics and Demography , Warsaw  School of Economics and The Netherlands 

Interdisciplinary  Demographic Institute, The Hague, The Netherlands. 

 

1993-1994  Project on "Dynamic of Population Ageing -in the selected ECE Countries", 

UNFPA,  PAU ECE, Geneve. 
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1993-1995  Working Group on "Planning and Technology" under COST SOCIAL SCIENCE, 

COST ACTION  A5, Commission of the European Community 

 

1988 - 1990  The project on „Social Security, Family and Households in Ageing Societies” 

,IIASA,  Laxenburg, Austria. 

 

1983 - 1988 Inter-Centre Co-operative Research Programme. The Research  Project  on  

Demographic and  Socio-Economic Aspects of Population Ageing.COMMITTEE  FOR  

INTERNATIONAL COOPERATION IN NATIONAL RESEARCH IN DEMOGRAPHY 

(CICRED), Paryż, Francja. 

 

1985 - 1988  The project on „Economic and Social Implications of Changing Age Distribution 

in the Selected ECE Countries” carried out by the Secretariat of the Economic Commission for 

Europe /Population Activities Unit,  General  Economic  Division/ with support from the 

United Nations Fund for Population Activities, Project number RER/82/PL, Genewa, Austria.. 

 

 

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i prezentowane tam 

autorskie referaty 

 

1. Workshop on "AGEING, INTERGENERATIONAL SOLIDARITY, AND AGE-SPECIFIC 

YULNERABILITIES", organized by IRP-CNR - Institute for Population Research National 

Council for Research in collaboration with NIEPS - Network For Integrated European 

Population Studies, Roma, 20-21 April, 2001. : E.Frątczak, THE POPULATION AGEING - THE 

CASE OF POLAND. 

2. EUROPEAN POPULATION CONFERENCE 2001, Helsinki, Finland 7-9 June 2001. THEME I: 

Demographic toolkit (theories, methods, models); Convenor: Professor PhD Nico Keilman, 

Norway, Presented paper: E.Frątczak, L.Olah, FIRST MARRIAGE IN HUNGARY AND 

POLAND: POLICY AND GENDER EFFECTS. 

3. The Second Demographic Transition in Europe. EuroConference on Family and Fertility Change 

in Modern European Societies: Explorations and Explanations of Recent Developments. 

Conference supported by the European Commission, Research DG, Human Potential 

Programme, High-Level Scientific Conferences (Contract No: HPCF-CT-2000-00167). Bad 

Herrenalb, Germany, 23-28 June 2001. Presented paper (poster): E.Frątczak, A.Ptak - 

Chmielewska, FERTILITY AND FAMILY LIFE CYCLE CHANGES IN POLAND AND THE 

SECOND DEMOGRAPHIC TRANSITION /Changes - interpretation - evaluation - challenges for 

the ne\v surveys and research/ 

 

4.  2nd  Czech-Polish Seminar on „Changes of Fertility in Countries with Transitive Economy”, 

Prague, 7 – 8 September 2000. Prezentowany referat (poster): E.Frątczak, A.Ptak-Chmielewska, 

FERTILITY   AND   FAMILY   LIFE   CYCLE CHANGES IN POLAND AND THE SECOND 

DEMOGRAPHIC TRANSITION 
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5. NIEPS – Network for Integrated European Population StudiesTechnical Meeting on 

AGEING, INTERGENERATIONAL SOLIDARITY, AND AGE-SPECIFIC 

VULNERABILITIES, Institute of Statistics and Demography , Warsaw School of 

Economics, Warsaw,  27-29 September 2001. Prezentowane wystąpienia: 1. E.Fratczak, 

Country survey on ageing overview – the case of Poland; 2. E.Frątczak,  

 International recommendations for ageing research. 

 

6. Mini-Workshop on the Demographic Thinking, 30 October 2001, Rostocker Demographisches 

Kolloquium, Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, 2001. 

 

7. GERMAN-HUNGARIAN-POLISH SEMINAR "Is the fertility decline in our countries 

irreversible? Under which circumstances?. Institute of Statistics and Demography, Warsaw School 

of Economics, October 20-21 2000. Presented papers: E.Frątczak, CHANGES IN FERTILITY 

PATTERN IN POLAND UNDER TRANSITION PERIOD - MEASUREMENT AND 

INTERPRETATION. E.Frątczak, A.Ptak-Chmielewska, BONGAARTS - FENNEY'S FORMUŁA 

- AN APPLICATION FOR POLAND. 
 

8. 3.European Population Committee, 25* meeting, Council of Europę, Strasbourg, 21-23 June 2000 

- Expert of Polish Government. 

9. 4.Step-Family Fertility Working Party , Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, 

Germany , 1-2 September 2000. 

10. 5. Leaving parental Home - Ań European Focus, Max-Planck Institute for Demographic 

Research, Rostock, Germany , 5 - 7  September 2000. 

11. Seminar on Economic Reforms in Yietnam and in Poland, 15-16 September 2000, Centre for 

European Studies, Wietnam National Centre for Social Sciencies and humanities, Hanoi, Wietnam. 

Presented paper: E.Frątczak, GENERAL INFORMATION ABOUT POLAND, SYSTEM OF 

FOUR REFORMS AND DEMOGRAPHIC PROCESSES. 

 

12. European Population Conference, The Hague, 30 August – 3 September 1999; 

prezentowany referat: E.Frątczak, Modelling Parallel Careers and Causal Analysis in 

Demography. Theory and Application based on the Polish Retrospective Surveys. 

 

13. Conference on Lowest-Low Fertility, Max-Planck Institute for Population Research, 10-11 

December 1998, Rostock, prezentowany referat: Declining Fertility in Poland during the 

Transition Period. 

 

14. International Conference on Couples Careers in a Dynamic Perspective, Special Research 

Center 186,University of Bremen, June 20-21, 1997; prezentowany referat: E.Frątczak, 

S.Drobnic, Employment Patterns of Married Women in Poland. Evidence from Polish 

Retrospective Survey 1991. 

 

15. International Conference „Women and Families: The Evolution of the Status of Women as 

a Factor in and a Consequence of Changes in Family Dynamics” CICRED, PARIS 24-25th 

February 1997; prezentowany referat:E.Frątczak, Family , Fertility and Migratory Careers 

of Polish Females. 
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16. L’APPORT DES COLLECTES BIOGRAPHIQUES POUR LA- CONNAISSANCE DE 

LA MOBILITE, 12-13 JUIN 1997 , INED - OPSTOM -RSH SEMINAR, PARIS  - , 

przygotowane autorskie  materiały na konferencję zostały opublikowane w dwóch 

zeszytach konferencyjnych: 

 E.Frątczak, Life course family and occupational biography - the answer to the 

questionnaire „ BIOGRAPHE DE VORTE COLLECTE - Renseignements Concernant le 

Deroulement et L’evaluation de la Collecte „ :RENCNTRE INTERNATIONALE , 

L’APPORT DES COLLECTES BIOGRAPHIQUES POUR LA CONNAISSANCE DE 

LA MOBILITE’  „Biographies de 14 enquetes” , INED, ORSTOM,  RSH, Paris 1997. 

(stron tekstu 30), 

 E.Frątczak, Polish Retrospective Survey 1988 „Life Course - Family, Occupational and 

Migratory Biography - presentation paper in:RENCNTRE INTERNATIONALE , 

L’APPORT DES COLLECTES BIOGRAPHIQUES POUR LA CONNAISSANCE DE 

LA MOBILITE’  „ Contributions aux debats” , INED, ORSTOM,  RSH, Paris 1997 (stron 

tekstu 15) 

 

17. International Conference on „Spatial Mobility of the Population in the Period of Political 

System Transformations, Toruñ , Poland,  8-9 September 1997; prezentowany referat,  

E.Frątczak, .  Methods of Studies Interactions of Events from Family and Migratory 

Careers. 

 

18. International Conference on  “A New Dialogue between Central Europe and 

Japan”,Budapest , Hungary, 16-18 September 1996, prezentowany referat, E.Frątczak,  

Occupational Careers of the Unemployed in Poland in 1990-1993, paper presented at the  

 

19. European Population Conference , Milano, September 1995, prezentowane referaty: 

 E.Frątczak, A.C.Liefbroer,  The Family Formation Process in Poland during the Early                        

Years of the Socio-Economic Transition: Evidence from the Polish Family and Fertility 

Survey 1991  

 E.Frątczak, Family and Fertility Careers of Polish Females 

 

20. CICRED Meeting on  Population Aging Project, International Institute on Aging, Malta 

16-18 December 1991,prezentowany referat, E.Frątczak, Potential Avenues for Future 

Research on Aging 

 

21.  European  Population Conference 1991, Paris 21-25 October , prezentowany  referat, 

E.Frątczak, Living Arrangements of the Elderly in Poland - Evidence from Polish 

Retrospective Survey 1988. 

 

22. All Polish Demographic Conference - Evaluation of Research Methods in Demographic 

Processes in Poland", Rydzyna, 9-15 December 1990, prezentowany referat, E.Frątczak, 

Measure and Modelling Family Life Cycle. 

 

23. International Population Conference "Aging of Population”,.Prague,Czechosloviaka, July 

3-7, 1989 , prezentowany referaty: 

 E.Frątczak, Aging Process and Methods of Analysis of Demographic Determinants of 

Population Aging: the case of Poland,  

 E.Frątczak, Aging and Family Life Cycle, Evidence from Polish Retrospective Survey 

1988 

 

24. Workshop on "Multistate Demography, Measurement, Analysis, Forecasting",University 

of Utrecht, October 31 - November 4,1988; prezentowany referat, E.Frątczak , Data 
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Collection for Multistate Analysis of  Family  Formation and Dissolution, the case of 

Poland. 

 

 

Uczestnictwo w krajowych konferencjach i prezentowane tam autorskie, 

współautorskie referaty – rok 1999 – 2001. 
 

1. Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji i jej przestrzenne zróżnicowanie, 

Koszalin/Unieście 18-19 wrzesień 1999. Konferencja zorganizowana przez Zarząd 

Główny Polskiego Towarzystwa Demograficznego we współpracy z Bałtycką Wyższą 

Szkoła Humanistyczną w Koszalinie. Prezentowany referat, E.Frątczak, Przemiany wzorca 

płodności kobiet polskich. 

2. Nauczanie demografii w szkołach wyższych w świetle potrzeb dnia dzisiejszego, Łódź, 23-

24 wrzesień 1999.Konferencja zorganizowana przez Komitet Nauk Demograficznych PAN 

we współpracy z Zakładem Demografii Uniwersytetu Łódzkiego. Prezentowany referat, 

E.Frątczak, Metody ilościowe w nauczaniu demografii z zastosowaniem analizy historii 

zdarzeń . Teoria i praktyka na przykładzie doświadczeń ze studentami SGH. 

3. Ogólnopolska konferencja "Młodzież wobec wyzwań polityki pro-rodzinnej", Warszawa 22 

marzec 2000, organizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Prezentowany referat: 

E.Frątczak "Model rodziny nuklearnej w Polsce w okresie transformacji". 

4. VII SAFFORUM, Forum Gospodarcze, "Rosnąca rola informacji w procesie integracji z Unią 

Europejską". "Systemy przetwarzania danych w zastosowaniach naukowych ". SAS INSTITUTE, 

Mikołajki, 18-20 października 2000. 

5.  I. Kongres Demograficzny w Polsce "Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI 

wieku " Sesja inauguracyjna, 15 września 2001, Warszawa, Polska, prezentowany referat ( poster): 

Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska, „Zmiany płodności i cyklu życia rodziny w Polsce a 

drugie przejście demograficzne (Zmiany-interpretacja-ocena-wyzwania dla nowych projektów 

badawczych)". 

6. SASForum2001, Forum Naukowe, Kraków 25-26. X. 2001 r. Prezentowany referat, Ewa Frątczak, 

Marek Pęczkowski, Kamil Sienkiewicz, Wykorzystanie SAS w Dydaktyce i badaniach 

naukowych, zawierał koncepcję trzech podręczników wspomagających proces dydaktyczny i 

badania naukowe z wykorzystaniem systemu SAS, podręczniki będą wydane przez Oficynę SGH w 

roku 2002. 

 

 

2. DOROBEK  DYDAKTYCZNY 
 

1. w kraju: 

 
1. Wykłady, seminaria dla studentów z zakresu: 

- statystyki, 

- metod statystycznych, 

- demografii rodziny, 

- cyklu życia rodziny i jednostki, 

- analizy historii zdarzeń. 

Do w/w wykładów zostały opracowane autorskie materiały do ćwiczeń lub wykładów oraz 

autorskie publikacje książkowe i artykułowe. 
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2. W ramach Sekcji Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN zostały 

uruchomione spotkania dyskusyjne dla demografów , w tym młodych adeptów demografii w 

postaci posiedzeń naukowych Sekcji Analiz Demograficznych oraz dzięki moim staraniom 

została otwarta nowa seria wydawnicza „ZESZYTY NAUKOWE SEKCJI ANALIZ 

DEMOGRAFICZNYCH KND PAN” która zawiera teksty wystąpień prezentowanych na 

posiedzeniach SAD. Zeszyty naukowe SAD o nadanym numerze ISBN , zarejestrowane w 

Bibliotece Narodowej w Warszawie   są  wydawane  2 razy w roku. 

2. Za  granicą: 
Wykłady dla studentów studium doktoranckiego,  Demography Unit,  Stockholm 
University: 

2.1. August 23 1999 „ Declining Fertility in Poland", 

2.2. August 25 1999 „Changes in Educational Homogamy in Poland". 
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3.WYKAZ PUBLIKACJI 

 

3A. WYBRANE PUBLIKACJE PREZENTOWANE DO 

PRZEWODU HABILITACYJNEGO  
  

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze 

 

1. Kohortowa ocena zmian w liczbie ludności miejskiej w okresach międzyspisowych, 

Studia Demograficzne, Nr1(75), 1984, s.87-91. 

2. Droga życiowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna). Life Course (Family, 

Occupational and Migratory Biography). GUS, SGPiS, Warszawa 1989, s.211. 

3. Demographic Models in the Study of Population Aging. (W: ) J.Jóźwiak, I.E.Kotowska 

(eds.), Usefulness of Demographic Modelling. Proceedings of the seminar „Usefulness 

of Demographic Models”, Jadwisin, November 1989. Monografie i Opracowania Nr 

345/25, SGH, ISiD, Warszawa 1991, pp.72-88. 

4. Marital Status Life Table for Selected Female Cohorts – Evidence from Polish 

Retrospective Survey 1988 „Life Course – Family, occupational and Migratory 

Biography”. Studia Demograficzne Nr 3(105), 1991, pp.99-110. 

5. An Examination of Family and Migration Career Correlation – An Application of the 

Non-parametric Analysis Methods to the Results of the Retrospective Study – Life 

Course (Family, Occupational and Migratory Biography) 1988. Polish Population 

review, No.2, 1992, pp.s.5-47. Współautor: B.Paszek. 

6. Aging and Urban Development in Poland. (W: ) G.J.Stolnitz (eds.) Demographic 

Causes and Economic Consequences of Population Aging. Europe and North America. 

Economic Studies No.3,  UN,ECE, UNPF, United Nations, New York, 1992, pp.120-

150. 

7. Demographic Trends and the Pension Problem in Poland. Working Paper –92-23, 

IIASA, Laxenburg ,Austria, 1992, s.28. Współautor: J.Jóźwiak. Zmienione wersje tej 

publikacji zostały zamieszczone w Polish Population Review oraz w Wiadomościach 

Statystycznych ( E.Frątczak, J.Jóźwiak: Demographic trends and the pension system in 

Poland – a model approach. Polish Population Review, No.1., Warsaw 1991, s.11-58;  

J.Jóźwiak, E.Frątczak, Dynamiczny model projekcyjny emerytur – zastosowania dla 

Polski, Wiadomości Statystyczne, Nr 8(363), 1991, s.1-7)1. 

8. Population Aging in Poland – Selected Aspects. CICRED, Paris, France- INIA, 

Valletta, Malta,1993, pp.114. 

9. An Examination of Family and Migration Career Correlation – An Application of Non-

parametric and Semi-parametric Analysis Methods to the Results of the Retrospective 

Study – Life Course (Family, Occupational and Migratory Biography), 1988. Polish 

Population Review, No. 5, 1994, pp.32-55. Współautor: B.Paszek. 

10. Kohortowa analiza płodności na podstawie wyników polskiego badania 

retrospektywnego 1988 „Droga życiowa, biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”. 

PTD, Warszawa, 1996, s. 118. 

11. Badanie powiązań kariery rodzinnej i migracyjnej przy zastosowaniu metod analizy 

semiparametrycznej. (W:) Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B.: Zastosowania analizy 

historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych 

badania retrospektywnego 1988 “Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i 

migracyjna”, SGH, Warszawa, 1996, s. 111-136.  

                                                           
1 We wszystkich wymienionych pracach współautorskich wkład swój oceniam na 50%. 
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12. Badanie powiązań kariery rodzinnej i migracyjnej przy zastosowaniu metod analizy 

nieparametrycznej. (W:) Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B.: Zastosowania analizy 

historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych 

badania retrospektywnego 1988 “Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i 

migracyjna”, SGH, Warszawa, 1996, s.55-110. Współautor: B.Paszek. ( W tej pracy 

wykorzystano fragmenty tekstu opublikowanego w 1992r. i 1994r. w wersji angielskiej 

zamieszczonego pod pozycjami 5 i 9 tej części wykazu , ale dodano w nim znacznych 

uzupełnień, m.inn: zamieszczono schematy blokowe estymacji parametrów i pełny 

tekst procedury dowodowej wraz z graficzną ilustracją). 

13. The Family Formation Process in Poland during the Early Years of the Socio-

Economic Transition: Evidence from The Polsh Family and Fertility Survey 1991. 

Studia Demograficzne , Nr 1-2 (123-124), 1996, s.39-53. Współautor: A.C.Liefbroer. 

14. Polish Family and Fertility Survey. A User’s Guide. Sonderforschungsbereich 186 der 

Universität Bremen, Arbeitspapier, Nr 42, Warschau und Bremen, 1996, s.126. 

Współautorzy: E., Kowalska I., Rohwer G., Drobniĉ S., Blossfeld H.P. 

15. Kariery zawodowe bezrobotnych w Polsce w latach 1990-1993. Roczniki Kolegium 

Analiz Ekonomicznych, zeszyt 5, 1997, s.67-100. 

16. L’ enequête „Histoire de vie familiale, professionnelle et migratoire” en Pologne. (W:) 

Biographies d’enquêtes. Bilan de 14 collectes biographiques, Méthodes et savoirs nO 3, 

INED, Paris, 1999, pp.129-146. 

17. Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka. Monografie i 

Opracowania, nr 466, SGH, Warszawa 1999 – rozprawa habilitacyjna. 

 

2. Podręczniki, skrypty 

 

1. Wybrane uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia się ludności Polski. 

Monografie i Opracowania, Nr 223/10. SGPiS, ISiD, Warszawa 1987, s.232. 

Współautorzy: K.Guraj-Kaczmarek, Z.Zarzycka, S.Bartczak, A.Czajkowski, 

J.Suchecka. 

2. Metodyka cyklu życia jednostki i rodziny – wybrane aspekty. Monografie i 

Opracowania, Nr 341/23, SGH, ISiD, Warszawa 1991, s.158. Współautorzy: 

J.Jóźwiak, B.Paszek. 

3. Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i 

semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1999, Droga życiowa- 

biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna. SGH, Warszawa 1996, s.154. 

Współautorzy: J.Jóźwiak, B.Paszek. (O publikacji tej wspomniano w pozycjach 11 i 12 

części 2. wykazu osiągnięć,...). 

4. Analiza historii zdarzeń – elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z 

wykorzystaniem pakietu TDA. Materiały do wykładu i ćwiczeń. SGH, Warszawa 

1997, s.229.  

 

 

3. Pozostałe publikacje 

 

1. The Aging of the Population in Poland from 1950-2020; Summary of the country case                     

study  (W:) R.L.Cliquet& L.Vanden Boer (eds.),  Economic and Social Implications of 

Aging in the ECE Region.  NIDI-CBGS Publications, The Hauge/Brussels 1989, pp. 

67-72. Współautor: J.Z.Holzer. 

2. Living Arrangements of the Elderly in  Poland - Evidence  from Survey Life Course - 

Family, Occupational and Migratory Biography.1988. Polish Population Review , No.2 

Warsaw 1992, pp.106-126. 
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3. The Demographic Determinants of Population Aging: The Case of Poland. (W: ) 

G.J.Stolnitz (eds.) Demographic Causes and Economic Consequences of Population 

Aging. Europe and North America. Economic Studies No.3,  UN,ECE, UNPF, United 

Nations, New York, 1992, pp.75-84. Współautor: J.Jóźwiak. 

4. Bezrobocie – wyzwanie dla polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. E.Frątczak, 

Z.Strzeleckiego, J.Witkowskiego. PTD, GUS, Warszawa 1993, s.550 ( prace 

redakcyjne). 

5. Badania retrospektywne źródłem danych do analizy historii zdarzeń w demografii. (W: 

): Rozwój Demografii Polskiej 1918-1993, PTD, GUS, Warszawa 1994 , s.293-302. 

6. Problem of Database in Research - the Case of Poland. (W: ): The Need, Requirements 

and Contents of the European Database on the Elderly Policy/Services.  Proceedings 

from the COST A5 Workshop ,Helsinki ,2-4 March 1994, European Commission,  

Helsinki-Brussels 1994, pp.38-72. 

7. Creating All-European Database on Elderly Policy : Needs, Contents and Problems. 

(W: ): The Need, Requirements and Contents of the European Database on the Elderly 

Policy/Services.  Proceedings from the COST A5 Workshop ,Helsinki ,2-4 March 

1994, European Commission,  Helsinki-Brussels 1994, pp.106-116. 

8. The Aging of Population in Poland, 1950-2020. (W: ) G.J.Stolnitz (eds.) Social 

Aspects and Country Reviews of Population Aging. Economic Studies No.6, UN,ECE, 

UNPF, United Nations, New York, 1994, pp.245-268. Współautor: J.Z.Holzer. 

9. Ageing and Technology – The case of Poland and Selected East European Countries in 

the transition. (W: ) Mobility, Technology and Ageing in Central Europe. 3-rd East 

European Network Meeting, June 12-13, 1995 in Budapest. COST A5 – Ageing and 

Technology. STAKES, Finland 1995, pp.21-31. 

10. Information on the Pilot  Survey on „Socio-Psychological and Demographic 

Consequencies of Alcoholism for Rural Families” conducted in 1993 by the Polish 

Demographic Society,  Polish. Polish  Population Review, No.4 , Warsaw 1994, 

pp.232-237. Współautor:Z. Strzelecki. 

11. Family and Fertility Careers of Polish Females - A Semiparametric and Life Table 

Approach, Polish Population Review, Warsaw, No.9 1996, pp.7-32. 

12. Kazachstańscy Polacy, PTD , Warszawa 1996, s. 144 (monografia). Współautorzy: 

M.Gajęcki, C.Groblewska. 

13. Demografia i Społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1995. Próba 

bilansu. Praca zbiorowa pod redakcją E.Frątczak, Z.Strzeleckiego.PTD , Friedrich 

Ebert Stiftung, Warszawa 1996, s.639 ( prace redakcyjne). 

14.  Metody badania powiązań zdarzeń z karier rodzinnych i migracyjnych na podstawie 

wyników polskiego badania retrospektywnego 1988 „Droga życiowa, biografia 

rodzinna, zawodowa i migracyjna” (W:) Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie 

przemian ustrojowych , praca zbiorowa pod red. D.Szymańskiej , Wyd. Uniwersytet 

im.M.Kopernika w Toruniu, Toruń 1998, s. 61-80. 

15. Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region: Standard Country 

Report, France (W:) Studia Demograficzne Nr 2/132, 1998, s.100-103. 

16.  Modelowanie wybranych faz cyklu życia rodziny na podstawie wyników polskiego 

badania retrospektywnego 1988 „Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i 

migracyjna. Biuletyn Informacyjny PTD, Nr 16/b, PTD, Warszawa 1998, s. 35-54. 

Współautor: A.Ptak-Chmielewska. 

17. Sytuacja demograficzna osób starszych (W:) Seniorzy w polskim społeczeństwie. 

Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych , 1999, s.13-25. 

Współautor: A.Sobieszak. 

18. Metody ilościowe w nauczaniu demografii z zastosowaniem analizy historii zdarzeń 

(teoria i praktyka na przykładzie doświadczeń pracy ze studentami SGH). (W: ) 

Nauczanie demografii w szkołach wyższych w świetle potrzeb dnia dzisiejszego. 
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Materiały na konferencję  Komitetu Nauk Demograficznych PAN i Zakładu 

Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23-24 .09.1999. Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź, 1999, s. 35-49. 

 

 

3 B. PUBLIKACJE 1999/2000/2001 

1. Przemiany płodności. (W: ) Kotowska I.E. (red.): Przemiany demograficzne w Polsce w latach 

90-tych w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, SGH, Monografie i 

Opracowania Nr 461 ,Warszawa 1999, s.132-158. ( praca wydana drukiem w roku 2000) 

2. Przemiany wzorca płodności kobiet polskich. (W: ) Frątczak E., Sobczak I. (red.): 

Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej. Materiały z konferencji 

Koszalin/Unieście, 18-19 wrzesień 1999. Wyd. Polskie Towarzystwo Demograficzne -Zarząd 

Główny , Warszawa 2000, s. 9 - 41. 

3. Family, Fertility and Migratory Careers of Polish Females (W: ) Women and Families: 

Evolution of Status of Women as a Factor in and a Conseąuence of Changes in Family 

Dynamics" CICRED, UNESCO Paris 24-25 February 1997 Conference Proceeding. CICRED, 

UNFPA, UNESCO , Paris 2000, p.l 19-142. Edited by: M.E.Cosio-Zavala and E.Viquin. (praca 

wydana drukiem w roku 2000) 

4. Formuła Bongaartsa-Fenneya - zastosowania dla Polski. Studia Demograficzne Nr 2 (136)      

1999, s. 43 - 61. Współautor: A.Ptak-Chmielewska. 

5. Nowa metoda prognozowania rodzin i gospodarstw domowych, Wiadomości Statystyczne, nr 

6, GUS, PTS, 2000, s. 9-11. Współautor: Janina Jóźwiak. 

6. Nowa metoda prognozowania rodzin i gospodarstw domowych, Polityka Społeczna, 4, 2000, 

s. 36. Współautor: Janina Jóźwiak. 

7. E.Frątczak, Changes in fertility pattern in Poland during the transformation period -

measurement and interpretation. Polish Population Review, No. 16, Warsaw 2000, p.9-40. 

8. Frątczak E., Sobczak I. (red.): Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji 

ustrojowej. Materiały z konferencji Koszalin/Unieście, 18-19 wrzesień 1999. Wyd. Polskie 

Towarzystwo Demograficzne - Zarząd Główny , Warszawa 2000. 

9. E.Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski ( w: ) Sytuacja demograficzna Polski. Raport 

1999 - 2000, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 

Warszawa 2000, s. 33 -36. 

10. E.Frątczak, Ruch naturalny ludności - urodzenia ( w: ) Sytuacja demograficzna Polski. Raport 

1999 - 2000, Rządowa Rada Ludnościowa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 

Warszawa 2000, s. 61 - 79. 

11. Rodzinne tablice trwania życia Polska 1988/1989, 1994/1995 - Family Status Life Table 

Model Poland 1988/1989, 1994/1995 (publikacja w wersji polsko-angielskiej), Monografie i 

Opracowania nr 485, SGH, Warszawa 2001, s. 127. 

12. E. Frątczak, Changes in Nuclear Family Life Cycle Model  -  Results from Family Status Life 

Tables Models, Polish Population Review, No. 17, 2001.(praca w druku). 

13. E. Frątczak, Proces starzenia się ludności Polski, Studia Demograficzne, 2001 (praca w druku). 
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CURRICULUM VITAE – wersja skrócona  

 

Dane osobiste  

Imiona i nazwisko: Ewa – Zofia Frątczak 
Data i miejsce urodzenia: 20.09.1952 Nałęczów (woj. lubelskie) 

Języki obce: angielski , rosyjski– znajomość biegła; niemiecki – znajomość średnia. 

 

Adresy 

Miejsce pracy: Instytut Statystyki i Demografii 

Kolegium Analiz Ekonomicznych  

Szkoła Główna Handlowa - SGH 

Madalińskiego 6/8 

02-513 Warszawa 

Telefon:(48-22)5649273 

Telefax:(48-22)5648643 

E-mail: ewaf@sgh.waw.pl 

Prywatny: Arki Bożka 6/36 

01-494 Warszawa 

Telefon:(48-2)6657907, komórka: (+48) 502514430 

 

Wykształcenie, stopnie naukowe 

2000 Habilitacja – Szkoła Główna Handlowa – SGH, Warszawa. Stopień doktora 

hab. nauk ekonomicznych nadany uchwała Rady Kolegium Analiz Ekonomicznych w 

dniu 23 maja  2000 roku, zatwierdzony przez Centralna Komisje do Spraw Tytułu 

Naukowego i Stopni Naukowych 30 października 2000 roku. 

2002                   Profesor Szkoły Głównej Handlowej  

1983                Doktorat - Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa. Stopień doktora 

nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Finansów i Statystyki, SGPiS dnia 11 

kwietnia 1983. 

1974          Magisterium – Szkoła Główna Planowania i Statystyki , Warszawa. Stopień 

magistra ekonomi (w zakresie statystyki) uzyskany na Wydziale Finansów i Statystyki.  
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Zatrudnienie 

Miejsce pracy: Instytut Statystyki i Demografii SGH ( dawniej SGPiS) 

Okresy pracy , zajmowane stanowisko 

01.07.1974 – asystent stażysta  

01.07.1975 – asystent  

01.010.1976 -  starszy asystent  

01.04.1983 – adiunkt    

01.10.1998 – starszy wykładowca 

01.12.2000 – adiunkt  

01.01.2002  - profesor nadzwyczajny  

 

 

 

Zainteresowania naukowe 

Statystyka , w tym:  

- statystyka stosowana, analiza historii zdarzeń , zaawansowane metody analizy statystycznej,    

(analiza wielopoziomowa, modele mieszane), modele analizy danych wzdłużnych, w tym 

panelowych); 

- analizy biznesowe: analiza rynków bankowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych 

metodami ilościowymi; 

Demografia, w tym: 

- zmiany struktur demograficznych, przemiany płodności i rodziny  

- modelowanie  cyklu życia rodziny i jednostki,  

- proces starzenia się ludności,  

- zdrowie prokreacyjne, intencje i plany prokreacyjne,  

- metody analizy demograficznej, w tym metody analizy przeżycia i analizy wielostanowej,   

- ujęcie kohortowe i przekrojowe zjawisk i procesów demograficznych  

Procesy demograficzne a polityka społeczna 

Nauczania metod statystycznych i metod analiz demograficznych  

Teoria i praktyka badań statystycznych, w tym: retrospektywnych,  prospektywnych  

kohortowych i panelowych, przekrojowych.  

 
 

Doświadczenia dydaktyczne  

Wykłady , ćwiczenia , seminaria: 

2005-2012, wykłady z:  przedmiotów wchodzących w skład: Certyfikatu SAS’a, Specjalności 

„ Analizy Statystyczne i Data Mining”, przedmiotów kierunkowych na kierunku  MIESI, 

wykłady na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach 

podyplomowych – pełny wykaz aktualnie realizowanych przedmiotów w dorobku za lata 

2002-2012. 

1975- 2001 Statystyka, metody statystyczne  

1984- 2010 Demografia (demografia rodzin i gospodarstw domowych, cykl życia jednostki i        

rodziny, proces starzenia się ludności) 

1994- 2006 Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem pakietów: SAS, TDA,STATA  

2000 – 2006 Zastosowanie Systemu SAS w biznesie 

2002 – 2006  Analiza rynków ubezpieczeniowych, bankowych, telekomunikacyjnych 

metodami ilościowymi. 
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2004 – 2006 Statystyka od podstaw z systemem SAS 

2002 – wykładowca na kursie „Life Course Approach in Demography”, International Max-

Planck Research School for Demography, IMPRSD Course No. 182;  22.04. 2002 –

03.05.2002, Warsaw School of Economics, Warsaw. 

1998, 1999 (wrzesień, sierpień) – wykłady dla studentów studium doktoranckiego, 

Demography Unit Stockholm University.  
 

 

Odbyte staże naukowe , kursy (seminaria) dokształcające, okresowe 

zatrudnienie- ważniejsze do roku 2011 , pozostałe w dorobku za lata 2002 – 

2011.  
1. Listopad 2001 – luty 2002 – uczestnictwo w szkoleniu „Advanced Event-History 

Analysis”, Max Planck Research School – Courses , Max Planck Institute for Population 

Research, Rostock. Wykładowca: prof. Jan M. Hoem.  

2. Lipiec – sierpień 1998 - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym 

„Summer Workshop on Family/Household Modelling and Application”, Max Planck Institute 

for Demographic Research , Rostock, Niemcy. Wykładowcami byli profesorowie: Kenneth 

Wachter(USA), Jane Menken(USA), F.Willekens(Holandia), Charlotte Hohn(Niemcy), 

Thomas Burch(Kanada), Nico Keilman (Norwegia), James W.Vaupel(Niemcy), Zeng Yi 

(Niemcy, USA), Reiner Dinkel(Niemcy).  

3. Grudzień 1996  - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym „The International 

Training Seminar on: Use of  Markov Graphs for Planning and Analysis” organizowanym przez  

Centre for Continuing Education, Johannes-Gutenberg-Universitat, Mainz, Wiesbaden, Niemcy. 

Wykładowcami byli profesorowie: David C.Cox (Angila), Nancy Wermuth (Niemcy). 

4. Grudzień 1995 - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym „The 

International Training Seminar on Analysis of Survival Data and Event History Data ” 

organizowanym przez  Centre for Continuing Education, Johannes-Gutenberg-Universitat,  

Mainz, Wiesbaden, Niemcy. Wykładowcami byli profesorowie: David C.Cox  iV.Farewell 

(Anglia). 

5. Sierpień 1994 - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym „The 

ternational Training Seminar on Event History Analysis" organizowanym przez Population 

Activites Unit , General Economic Analysis Division (GEAD) Economic Commisssion for 

Europe United Nations i Labolatory of Demography Geneve University, Genewa, Szwajcaria. 

Wykładowcami byli profesorowie: Hans P.Blossfeld i Goetz Rohwer (Niemcy). 

6.1993 (lipiec), 1994(marzec, lipiec) - staż naukowy w Pisa University, Wydział Zastosowań 

Matematyki w Ekonomi (Włochy) w ramach międzynarodowego programu TEMPUS. 

7.1992 (lipiec) - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym „The 

Summer  Course on Demographic Perspectives on Living Arrangements" organizowanym 

przez The     Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute(NIDI) i The Netherlands 

School of Research in Demography(PDOD), pod auspicjami The European Association for 

Population Studies(EAPS). Wykładowcami i opiekunami warsztatów naukowych byli 

profesorowie: Daniel Courgeau (Francja), Thomas Burch(Kanda), Nico Keilman (Norwegia), 

Rohn Lesthaeghe (Belgia). 

8.1992 (luty) - staż naukowy w Demography Unit, Stockholm University (Szwecja). 

Współpraca naukowa z prof.  Janem M.Hoemem. 

9.1991 (wrzesień) - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym „The 

Course on Regression Analysis of Life History Data with Demographic Applications" 
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Demography   Unit, Stockholm University(Szwecja).Wykłady i ćwiczenia ( z 

wykorzystaniem programu LOGLIN) prowadzone były przez prof. Jana M.Hoema . 

10.1989(grudzień) - staż naukowy w International Institute for Applied  System Analysis 

(IIASA), Laxenburg, Austria. 

11.1989 (sierpień/wrzesień) - uczestnictwo w międzynarodowym seminarium szkoleniowym  

„The Training Workshop on the Use of  Population Projections for Socio-Economic 

Planning” organizowanym pod auspicjami i wspólnym sponsorowaniem Rządu Polskiego i  

United Nations Fund for Population Activities ,Warszawa, Polska. 

12.1987(grudzień) - staż naukowy w Federal Institute for Population Research /BIB/, 

Wiesbaden, Niemcy 

13.1987 (maj) - konsultant w EKG ONZ - ECE Consultant  to  finalize  study  on: Spatial  

Aspect of Ageing, and Urban Development in the project: "Economic and Social Implications 

of Changing Age Distribution in Selected ECE Countries"/RER/82/POL/,Population 

ActivitiesUnit, General Economic Analysis Division, UN, ECE, Genewa, Szwajcaria. 

14.1986 (wrzesień) - konsultant w EKG ONZ - ECE Consultant in the project: "Economic 

and Social Implications."/RER/82/POL/,Population Activities Unit, General Economic 

Analysis Division, UN, ECE, Genewa, Szwajcaria. 

15. 1985 (kwiecień, maj) - staż naukowy , asystent w EKG, ONZ - Visiting Scholar to Assist 

in Development of Data Bank on Ageing and its Economic and Social Implications, 

Population Activities Unit, General Economic Analysis Division, UN, ECE, Genewa, 

Szwajcaria. 

 

 Pełnione funkcje 

1. Członek Senatu Szkoły Głównej Handlowej od IX. 2008.  

2. Kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych  w 

Instytucie Statystyki i Demografii SGH od VIII 2006. 

3. Kierownik ds. Stacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Kolegium Analiz 

Ekonomicznych SGH od IX.2002 do X.2008.   

4. Kierownik ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Kolegium Analiz 

Ekonomicznych SGH  od II.2009. 

5. Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN  dwóch kadencji: – od X. 

2003 do XI. 2011 . 

6. Założyciel i Kierownik Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN od X. 1999  

7. Sekretarz Komitetu Nauk Demograficznych PAN od X. 1999  do  IX. 2003. 

8. Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN1987-1990  , . 

9. Członek Rządowej Rady Ludnościowej od IV.1999 do III.2007. 

10. Sekretarz Generalny Rządowej Rady Ludnościowej od IV.2002 do III.2007.   

11. Członek Programowej Komisji Spisowej NSP 2001 przy Prezesie Głównego Urzędu 

Statystycznego, 1999-2002. 

12. Wice-prezes Polskiego Towarzystwa Demograficznego,  1992-2007. 

13. Zastępca Redaktora Naczelnego Polish Population Review, 1996-2007. 
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14. Członek Komitetu Demograficznego Rady Europy z ramienia Rządowej Rady 

Ludnościowej z siedzibą w Strasburgu – w latach 2001 - 2005. 

15. Członek Komitetu Krajowego i Sekretarz Europejskiej Konferencji Demograficznej 

2003 ( European Population Conference 2003 „ European Population: Challenges and 

Opportunities”, Warsaw , 26-30 August 2006).  

16. Członek Biura 38 Sesji Komisji ONZ „ Ludność i Rozwój” (Commission on 

Population and Development UN) , reprezentant regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej w Biurze Komisji, sprawozdawca z obrad 38 Sesji CPD – lata 2004/2005. 

Członek Delegacji Rządowej RP na obrady 38 Sesji „Population, Development and 

HIF/AIDS, with particular emphasis on poverty”, 4 – 8 kwietnia 2005 , Nowy Jork 1. 

17. Członek Biura 39 Sesji Komisji ONZ „ Ludność i Rozwój” (Commission on 

Population and Development UN) , reprezentant regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej w Biurze Komisji, sprawozdawca z obrad 39 Sesji CPD – lata 2005/2006. 

Członek Delegacji Rządowej RP na 39 Sesję Komisji Ludność i Rozwój „International 

Migration and Development”, 3-7 kwietnia 2006, Nowy Jork . 

18. Członek Rady Programowej Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne, 

(prof. Jan Goliński – przewodniczący Rady) od 26.IX.2003 (Pismo Okólne nr 6 , 

Rektora SGH z dnia 26 września 2003 roku), aktualnie  Rada Programowo-

Dydaktyczna MIESI. 

19. Członek  Rady Programowej Konferencji oraz Konkursu na najlepszą pracę pisemną 

w temacie: Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską. Biuro 

Organizacyjne Konkursu „Młody Inwestor” Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania 2003/2004.  

20. Kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych w 

Instytucie Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH od VIII 

2006.  

21. Członek dwóch Komitetów: Zarzdzającego i Wykonawczego Projekctu RECWOWE 

(RECWOWE - Reconciling Work and Welfare in Europe – Network of Excellence. 

Sixth Framework Programme. 2006 – 2011).  

22. Kierownik wielu projektów naukowych i badań statutowych (wykaz funkcji w 

wykazie projektów badawczych i badań statutowych)  

23. Organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji, członek komitetów 

naukowych i organizacyjnych, w tym. m.inn.:  

1. Sekretarz European Population Conference, Warsaw 2003. 

2. Organizator Recwowe Warsaw Conference , Warsaw 2007 

3. Organizator Seminariun: RECWOWE Workshop “Fertility, female employment and 

reconciliation policies”,  Warsaw 2010. 

4. Współorganizator 8 konferencji organizowanych dla młodych demografów , w cyklu: 

Latającej Szkoły Demografii, w latach: 2003 – 2010. 

                                                 
1 Praca członka Biura Komisji Ludność i Rozwój po wyborach na posiedzeniu plenarnym Komisji trwa 1 rok. 

Biuro Komisji jest powoływane każdorazowo na okres roczny trwania określonej Sesji Komisji z zachowaniem 

reprezentatywności regionów geograficznych świata (ONZ). Stosowne informacje o pracy Komisji 

 „ Commission on Population and Development „ zamieszczone są wraz z dokumentacją na stronie internetowej 

Dywizji Ludnościowej ONZ w Nowym Jorku: http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

 

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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Pozostałe funkcje :  

1. 2000 – 2002  Główny Wykonawca w Grancie KBN Zmiany w postawach i zachowaniach 

prokreacyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces 

formowania i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych. 

2. 1996 - 1998 Z-ca Kierownika projektu badawczego „Postawy i zachowania 

demograficzne w okresie transformacji systemowej w Polsce (kariery rodzinne, 

zawodowe, migracyjne)”, grant KBN Nr 951/H02/96/11. 

3. 1993 - 1995 Kierownik projektu badawczego „Proces formowania i rozpadu rodzin, 

warunki bytu – teoria, praktyka, aplikacje modelowe”, grant KBN Nr 0698/P1/93/05. 

4. 1986-1990 Kierownik tematu badawczego Nr.CPBP 09.1.16 "Demograficzne i poza 

demograficzne uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia się ludności Polski" w 

Centralnym Programie Badań Podstawowych 09.1.”Uwarunkowania demograficzne 

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”. 

5. 1983-1985 Kierownik tematu Nr PW.11.5.2.16 "Demograficzne, społeczne, ekonomiczne 

i zdrowotne aspekty procesu starzenia się ludności” w  Problemie Węzłowym 1.5. 

„Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski” 

6. 1984-1988  Korespondent EAPS w Polsce (National Correspondent for European Journal       

of  Population - Revue Europeenne de Demographie /EAPS/ from Poland). 

 

 

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach 

Od 1988 - European Association for Population Studies 

Od 1988 – Polskie Towarzystwo Demograficzne 

Od 1988 – Polskie Towarzystwo Statystyczne 

Od 1999 – American Association for Population Studies  

Od 2003 – IUSSP ( International Union for Scientific Studies on Population)  

Od 2009 – The International Society for Clinical Biostatistics. 

  

 



 
 

Ewa Frątczak  

Instytut Statystyki i Demografii  

Kolegium Analiz Ekonomicznych  

Szkoła Główna Handlowa – SGH  

 

 

 

 

 

Część  IV.   Autoreferat – życiorys naukowy  

 
Załącznik 1. OBSZARY AKTYWNOŚCI  NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ, 

ORGANIZACYJNEJ,  ASPEKT MIĘDZYNARODOWY 

 
Załącznik 2. Institute for Advanced Analytics, NC State University – 

materiał na spotkanie Rady Korporacyjnej Partnerów 

SGH w dniu 14.XI.2011 

Załącznik 3. AUTOREFERAT - SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA 

DOROBKU I ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH przy habilitacji  - 

do roku 2000(2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium Analiz Ekonomicznych , SGH 

Warszawa 15.XI. 2011 



Dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH 

Instytut Statystyki i Demografii  

Kolegium Analiz Ekonomicznych  

Szkoła Główna Handlowa 

 

 

AUTOREFERAT - Życiorys naukowy – synteza 1 

 

  

Przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego 

 

 W 1974 roku otrzymałam dyplom magistra ekonomii (w zakresie statystyki) na 

Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie  

(obecnie SGH). Moje zainteresowania naukowe przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

ekonomicznych w 1983 roku koncentrowały się głównie na analizach makro i mikro 

wybranych procesów demograficznych i ich uwarunkowań. Ich główny nurt badawczy 

dotyczył studiów nad procesem starzenia się ludności, pomiaru jego demograficznych 

determinant w tym: zmian w poziomie płodności, umieralności i migracji i ich wpływu 

na proces starzenia się ludności. Studia w tym obszarze dotyczyły zarówno koncepcji 

teoretycznych studiów procesu starzenia się ludności jak również wykorzystania analiz 

modelowych w tym: modelu ludności zastojowej, modelu ludności ustabilizowanej oraz 

analizy kohortowej do pomiaru determinant demograficznych procesu starzenia się 

ludności. Znacząca część tych prac została zamieszczona w pracy doktorskiej „ Proces 

starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji” . Tytuł doktora nauk ekonomicznych 

ze specjalnością demografii otrzymałam w 1983 roku  na Wydziale Finansów i 

Statystyki  Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.  

                                                 
1 Synteza dorobku zamieszczona w życiorysie naukowym oparta jest na złożonych do oceny 

dokumentach dorobku profesora akademickiego w tym:  

Część I. Informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i  organizacyjnym dr hab. Ewy Frątczak - w 

okresie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, SGH, lata 2002-2011 

Część II. Informacja o dorobku naukowym  i dydaktycznym dr hab. Ewy Frątczak wraz z  wykazem 

publikacji – przy habilitacji - do roku 2001 

Część III. CV – wersja skrócona 

Część IV. Autoreferat – życiorys naukowy 
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 Po obronie pracy doktorskiej do czasu uzyskania stopnia doktora hab. nauk 

ekonomicznych (lata 1983 – 2000) moje zainteresowania naukowe i badawcze 

dotyczyły trzech  obszarów:  

- studiów nad procesem starzenia się ludności z włączeniem zaawansowanych 

rachunków modelowych. Badania były prowadzone głównie we współpracy 

międzynarodowej związanej z uczestnictwem w czterech międzynarodowych 

projektach organizowanych przez: UNFPA PAU ECE UN w Genewie (lata 1983 – 

1988 oraz lata 1993 – 1994);  CICRED w Paryżu (lata 1983 – 1988); IIASA , 

Laxenburg, Austria (lata 1988 – 1990) oraz Commission of the European Community 

(lata 1993 – 1995),   

- studiów nad cyklem życia rodziny i jednostki, studia karier równoległych w 

demografii. Część tych prac prowadzona była we współpracy międzynarodowej w 

ramach projektów realizowanych we współpracy z Bremen University i zespołem 

kierowanym przez prof. P.Blossefelda (lata 1995-1997) oraz projekcie realizowanym 

przez Instytut Statystyki i Demografii SGH i Holenderski Interdyscyplinarny Instytut 

Demograficzny (NIDI) lata 1994-1996. 

- studiów nad metodologią badań  retrospektywnych oraz studiów nad modelowaniem z 

wykorzystaniem  metod analizy historii zdarzeń. Był to okres dość intensywnej pracy w 

zakresie dokształcania się w zakresie metod i modeli analizy historii zdarzeń , udział w 

wielu kursach dokształcających w zakresie analizy historii zdarzeń w tym studia i staże 

na: Uniwersytecie w Sztokholmie, Instytucie Maxa-Plancka ds. Studiów 

Ludnościowych w Niemczech, PAU UN ECE w Genewie innych ośrodkach 

naukowych.  W tym okresie zrealizowałam pierwsze badanie retrospektywne w Polsce 

w roku 1988 we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym „ Droga Życiowa – 

biografia rodzinna, zawodowa imigracyjna” oraz współuczestniczyłam w opracowaniu 

wyników drugiego polskiego badania retrospektywnego „ Family and Fertility Survey 

1991” zrealizowanego przez  Instytut Statystyki i Demografii SGH i Główny Urząd 

Statystyczny we współpracy międzynarodowej z PAU ECE UN w Genewie.  

 Intensywny okres prac naukowo badawczych po doktoracie zakończył się 

przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej „Modelowanie cyklu życia jednostki i 

rodziny. Teoria i praktyka” której obrona miała miejsce w dniu 23 maja 2000 roku . 

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został nadany uchwałą Rady 
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Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH i zatwierdzony prze Centralną Komisję ds. 

Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych 30 października 2000 roku.  

 Cały okres pracy zawodowej jaki upłynął pomiędzy uzyskaniem tytułu dr i dr 

hab. związany był również z:  

-  intensywną działalnością dydaktyczną i opracowaniem podręczników na użytek 

procesu dydaktycznego, 

-  przygotowaniem szeregu publikacji w postaci monografii, podręczników, skryptów , 

artykułów,  

-    prezentacją dorobku naukowego na licznych konferencjach i seminariach zarówno w 

kraju jak i za granicą.   

Pełną dokumentację mojego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego za 

ten okres zamieszczają głównie dokumenty zamieszczone w Części II, oraz Części IV , 

załączniku 3  podane w przypisie nr 1, przekazane do recenzji.  
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Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, na stanowisku prof. SGH 2 

 

Trzy obszary mojej działalności to jest: działalność naukowo-badawcza, 

działalność dydaktyczna i działalność organizacyjna w SGH i poza SGH (w tym 

szczególnie współpraca międzynarodowa) nie stanowią oddzielnych płaszczyzn, ale 

są to dziedziny działalności wzajemnie ze sobą powiązane i uzupełniające się.   

Syntetyzując, za swoje najważniejsze osiągnięcia, które ogniskują w sobie moją 

pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną, organizacyjną w okresie 2001-20011, w tym na 

stanowisku profesora SGH od 1.I.2002 roku uważam: 

 

- doprowadzenie do powstania w 2006 Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz 

Wielopoziomowych  w ramach Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Traktuje to z 

jednej strony jako uznanie dla mojej pracy naukowo badawczej i dorobku naukowego w 

zakresie rozwoju aplikacji oraz upowszechniania metod i modeli analizy historii 

zdarzeń i analiz wielopoziomowych. Z drugiej strony jest to mój wkład w rozwój 

młodej kadry , rozwój Instytutu Statystyki i Demografii, a tym samym stanowi cząstkę 

mojego wkładu w rozwój Szkoły Głównej Handlowej. Więcej informacji na temat 

Zakładu zamieszcza Załącznik nr 6 w Części I.  

 

- integrację środowiska młodych demografów w Polsce wokół Sekcji Analiz 

Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych PAN, wydawanie Zeszytów 

Naukowych Sekcji i organizację corocznych konferencji naukowych dla młodych 

demografów w ramach tzw. Latającej Szkoły Demografii3; 

 

- aktywny udział w pracach Komitetu Demograficznego Rady Europy oraz w 

pracach Biura Komisji Ludności i Rozwoju ONZ w czasie 38 i 39 Sesji wraz z 

opracowaniem stosownych dokumentów /publikacji/ . Tą działalność uważam za duże 

uznanie dla mojego dorobku naukowego w dziedzinie demografii w środowisku 

międzynarodowym. Satysfakcją dla mnie było godne reprezentowanie Polski w 

                                                 
2 Pełny wykaz mojego dorobku w zakresie działalności: naukowo-badawczej, dydaktycznej i 

organizacyjnej za lata 2002(2001) – 2011 zamieszczaja dokumenty: Częśći I, III i IV.   
3 Przypominam, ze Latająca Szkoła Demografii i strona internetowa  została zorganizowana pod 

kierunkiem prof. J.Kurkiewicz z AE w Krakowie.  
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Komitecie Demograficznym Rady Europy oraz Polski i krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej w Biurze Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju, prowadzenie obrad sesji i 

negocjacji na forum ONZ; 

  

- zorganizowanie zespołów, opracowanie dokumentacji  i realizację dwóch polskich 

badań retrospektywnych 2001 i 2006 „Zmiany w postawach i zachowaniach 

reprodukcyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces 

formowania związków , rodzin i gospodarstw domowych” , opracowanie podręczników 

użytkownika w języku polskim i angielskim , współpraca nad analizą wyników badań. 

Ponadto zorganizowanie zespołu i opracowanie dokumentacji wraz z 

przeprowadzeniem badania pilotażowego „ Rodziny i Generacje” w ramach projektu 

międzynarodowego Gender and Generation Programme (lata 2003-2006). Jest to mój 

wkład w metodologię, organizacje i analizę wyników nowej generacji badań 

demograficznych o charakterze interdyscyplinarnym w Polsce. Wyniki badań  stanowią 

źródło do nowych analiz i nowej jakości oceny zmian w wybranych procesach 

demograficznych w Polsce;  

 

- zapoczątkowanie nowej tradycji badań demograficznych: realizacja dwóch 

autorskich badań panelowych w ramach zadania badawczego: Diagnoza późnej 

płodności i dzietności- kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) 

czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych; w ramach 

projektu badawczego: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce- 

wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe. Grant zamawiany MNiSzW, 

decyzja nr. Repro_PL, Nr PBZ -MEiN 8 - /2/2006 . kierownik projektu: Prof. dr hab. 

med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Okres realizacji 

projektu lata: 2007 -2011. Dla wyników badania przygotowano pełną dokumentację, 

podręczniki użytkownika dla baz danych. Wyniki z paneli stanowiły i stanowić będą 

podstawę do wielu analiz i publikacji, prezentacji itd.  Ten dorobek stanowi wkład w 

rozwój metodologii badań statystycznych i demograficznych z następujących 

powodów: łączy badanie ilościowe z jakościowym, jest badaniem kohortowym 

panelowym i prospektywnym. Można powiedzieć – badaniem pionierskim.  
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- doskonalenie swoich umiejętności naukowych poprzez dokształcanie się, głównie 

w zakresie metod analizy wielopoziomowej, uogólnionych modeli liniowych, analizy 

przeżycia, analizy zmiennych jakościowych  i metodologii badań jakościowych , w tym 

uczestnictwo w licznych kursach i seminariach dokształcających w latach 2001-2011, 

m.in. w London Institute of Education, Max-Planck Institute for Demographic Research 

, PEN UNIVERSITY Philadelphia,  Bristol University.   

 

- współpraca naukowa - międzynarodowa w zakresie studiów nad przemianami 

rodziny i płodności, procesem formowania rodzin, związków;  sieciami 

społecznymi i ich znaczeniem dla planów prokreacyjnych, satysfakcji życiowej, roli 

i znaczenia norm, postaw , zachowań w przemianach rodziny i płodności - w 

kontekście cyklu życia, wybranych teorii, w tym teorii niskiej płodności, teorii 

preferencji i teorii kapitału społecznego. Współpraca międzynarodowa to współpraca 

z pracownikami reprezentującymi następujące instytucje: Max-Planck Institute for 

Demographic Research (Ch. Buehler, L.Bernardi); Stockholm University (Eva 

Bernhardt, B.Thompson, L.Olah);  Kentucky University, USA ( M.Rivkin – Fish); 

Florida State University ( Ch.Nam);  National Institute of Population and Social 

Security Research (R.Kaneko) – realizacja wspólnych projektów badawczych, 

przygotowanie referatów i ich  prezentacje na konferencjach międzynarodowych, 

wspólne publikacje. Współpraca międzynarodowa związana była i jest z uczestnictwem 

i realizacja wielu międzynarodowych cząstkowych bądź całościowych  

międzynarodowych projektów badawczych.  

 

- wśród wielu realizowanych projektów międzynarodowych niewątpliwie na 

szczególną rolę zasługują:  pięcioletni projekt RECWOWE (Reconceling Work and  

Welfare in Europe); Visegrad Project; Project the Oxford Institute of Ageing, Oxford 

University oraz pięcioletni projekt z Estonią. Projekt RECWOWE był projektem 

wielowątkowym, łączącym: szeroko pojęty rynek pracy, procesy demograficzne i 

politykę państwa dobrobytu. Dwa z ww projektów: Recwowe i projeky z Estonią trwały 

po 5 lat.  
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- publikacje naukowe, łączna ich ilość w latach 2001-2011 wynosi 71 ( w latach 2001-

2011 odpowiednio 76),  w tym część z nich są to publikacje w wersji elektronicznej w 

języku angielskim. Ich wykaz zamieszcza w Częśći I. p.8 str 31 i następne.dokumentacji 

dorobku. W każdej z tych publikacji jest informacja o udziale własnym , jeśli nie jest 

podana,  wkład autorski ocenia się proporcjonalnie do liczby współautorów  

(jeśli są to 2 osoby, wkład wynosi po 50%). Publikacje mają różnoraki charakter, są to: 

monografie, skrypty, raporty, artykuły, studia analityczne, podręczniki wspomagające 

proces dydaktyczny, np. dwa wydania pracy Statystyka od podstaw z Systemem SAS, 

aktualnie przygotowana nowa wersja „ Statystyka z SAS i STATĄ”, dwa wydania „ 

Analizy Historii Zdarzeń” w roku 2012 zostanie opublikowana nowa wersja „ Analiza 

przeżycia”, dwa wydania monografii „ Rodzinne Tablice Trwania Życia” (2001, 2005), 

dwa wydania podręcznika akademickiego „Mechanizmy przemian ludnościowych.. 

Globalna polityka ludnościowa.” (2003,2007); cztery podręczniki użytkownika (SAS 

USER’S GUIDE), 2 w 2002,  2008, 2009; Wielowymiarowa analiza statystyczna z 

systemem SAS ( pod red. Autorską 2009), itd..  

 Niewątpliwie dużym osiągnięciem publikacyjnym są rozdziały w pracach 

wydanych przez renomowane wydawnictwa, dla przykładu w opublikowanej w 2011 

książce: Population Ageing in Central and Eastern Europe.  Societal and Policy 

Implications. Edited by Andreas Hoff, ,ASHGATE Publisher, England, jest mój 

rozdział: Population Ageing in Poland,   

 

Do bardzo wartościowego dorobku naukowego w wersji publikowanej zaliczam:  

1.  wydane dwa tomy publikacji w wersji polsko-angielskiej :  

- E. Frątczak, A.Ptak-Chmielewska, M.Pęczkowski, Płodność w Polsce – analiza 

kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986. Redakcja naukowa: Ewa Fratczak, Aneta 

Ptak-Chmmielewska. Tom I, część 1 i 2, SGH,Warszawa 2011.(E.Fratczak, A.Ptak-

Chmielewska, M.Pęczkowski, Fertility in Poland - cohort analysis: birth cohorts 1911 – 

1986. Edited by Ewa Fratczak and Aneta Ptak-Chmielewska, Volume I, Par 1 &2, SGH, 

Warsaw 2011.) Praca w wersji polsko-angielskiej. Monografia z  CD, s.1476. 40%. 

- E. Frątczak, A.Ptak-Chmielewska, M.Pęczkowski, I.Sikorska, Płodność I małżeńskość 

w Polsce – analiza kohortowa: kohorty urodzeniowe 1911-1986. Redakcja naukowa: 

Ewa Fratczak, Aneta Ptak-Chmmielewska. Tom II, część 1 i 2, SGH,Warszawa 2011 

http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/ozakl/publikacje/opis.doc
http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/ozakl/publikacje/opis.doc
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(.E.Fratczak, A.Ptak-Chmielewska, M.Pęczkowski, I.Sikorska, Fertility and nuptiality 

in Poland - cohort analysis: birth cohorts 1911 – 1986. Edited by Ewa Fratczak and 

Aneta Ptak-Chmielewska, Volume II, Par 1 &2, SGH, Warsaw 2011).Praca w wersji 

polsko-angielskiej.Monografia, z CD,s.1458. 40%. 

2. cztery pozycje, które znajdują się w procesie wydawniczym ( w kraju i za granicą) , 

podane w Załączniku 3 do Części I. dorobku „ Publikacje: okładki, spisy treści 

publikacji, które są aktualnie w procesie   wydawniczym” , s.109-121. Niewątpliwie te 

cztery publikacje  syntetyzują i ogniskują ostatnie 5 lat mojej bardzo intensywnej pracy 

w obszarze: badań naukowych, projektów badawczych, współpracy naukowej krajowej 

i międzynarodowej, działalności dydaktycznej i wielu nowych inicjatyw zarówno 

badawczych jak i dydaktycznych - w tym obszarze, które są mojego autorstwa.  

 

- udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, 

prezentacja na nich własnego bądź wspólnego dorobku naukowego. Szczegółowy 

wykaz udziału w konferencjach zamieszcza w Części I.,p.7 s.17-30. W latach 2001-

2011 był to udział w ponad 150 konferencjach, liczba prezentowanych referatów była 

ponad 160, głównie na konferencjach międzynarodowych. Udział w konferencjach to 

nie tylko prezentacja wyników pracy naukowej (własnej lub zespołowej), ale 

popularyzacja osiągnięć na forum krajowym i międzynarodowym oraz upowszechnianie 

wyników prac ;   

 

- praca dydaktyczna związana głównie z realizacją przedmiotów tradycyjnych jak i 

nowoczesnych wprowadzonych sukcesywnie do procesu dydaktycznego, czego 

przykładem może być inicjatywa związana z uruchomieniem zajęć w ramach  

Certyfikatu SAS’a, specjalności: Analizy Statystyczne i Data Mining; studiów 

doktoranckich i autorskich przedmiotów oraz studiów podyplomowych. Nowe 

inicjatywy dydaktyczne to  „moja pasja nauczyciela akademickiego” do której 

intensywnie się przygotowuję poprzez systematyczny udział w seminariach 

dokształcających (zarówno w Europie jak i w USA) z zakresu: analizy 

wielopoziomowej, jakości danych, analizy przeżycia, uogólnionych modeli liniowych, 

zaawanoswanych metod analiz statystycznych, biznesowych, analizy danych 

jakościowych. itd.  Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego i działalność 
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dydaktyczna nakazuje przygotowanie podręczników do realizacji procesu 

dydaktycznego, z czego wywiązuję się najlepiej jak potrafię wydając kolejne 

wznowienia podręczników już opublikowanych lub przygotowując nowe.  Wszystkie 

nowe inicjatywy dydaktyczne są wprowadzane w życie, funkcjonują i mają dobrą ocenę 

– studenci je wybierają. Ostanie moje pięć lat aktywności dydaktycznej to prace nad 

upowszechnianiem w dydaktyce jak i badaniach naukowych zaawansowanych metod 

analiz statystycznych i analiz na użytek biznesu.  

 

- promowanie  rozwoju naukowego młodej kadry, prowadzenie prac magisterskich, 

seminariów, realizacja programów zajęć na studiach doktoranckich ( więcej , por. 

dokumentacja Cz.I., p.25). 

 

- jednym z ostatnich obszarów działalności są recenzje prac doktorskich, recenzje 

wydawnicze publikacji książkowych i artykułowych oraz pozostałe recenzje. Ich wykaz 

zamieszczono w dokumentacji , Część I, p. 5 s. 10 i następne. Z obowiązku dodaję, że 

aktualnie przygotowuje recenzję wydawniczą rozprawy habilitacyjnej dla 

Wydawnictwa SGGW.  

 

 Moja praca naukowo- badawcza , realizowane studia i projekty (krajowe i 

zagraniczne – bogaty warsztat badawczy), rozwój teorii i metodologii badań, 

aplikacje empiryczne,  praca dydaktyczna – nowe inicjatywy dydaktyczne dla 

studentów różnych poziomów dydaktycznych, włączenie się aktywnie w proces 

dydaktyczny na studiach doktoranckich  i troska o rozwój młodej kadry dotyczyły 

obszarów działalności wymienionych w załączniku nr 1. Niech zawarte tam 

informacje będą podsumowaniem mojego autoreferatu za okres 2002-2011.  

Pozwoliłam sobie dodatkowo w załączonej dokumentacji , załączniku 3 cz. IV 

dołączyć mój autoreferat obejmujący działalność do habilitacji.  

Cała działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna miała miejsce w Instytucie 

Statystyki i Demografii SGH, miejscu -  szkole stworzonej przez Śp. Profesora Jerzego 

Z.Holzera, którą wspieram i w miarę swoich umiejętności w części staram się godnie 

kontynuować pod kierownictwem Dyrektora ISiD  prof. dr hab. Janiny  Jóźwiak.  

 

                                                                                          

                                                                                                            / Ewa Frątczak /  
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       Załącznik 1. OBSZARY AKTYWNOŚCI  NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ, ORGANIZACYJNEJ,  

                                                            ASPEKT MIĘDZYNARODOWY 

I. DEMOGRAFIA 

Zmiany struktur 

demograficznych , proces 

starzenia się ludności  

Przemiany płodności i rodziny Modelowanie cyklu życia jednostki i 

rodziny 

Zdrowie prokreacyjne, 

plany prokreacyjne 

Każdy z czterech obszarów działalności naukowej i dydaktycznej  zaliczonych do „demografii” ma swoje udokumentowanie w badaniach naukowych, 

publikacjach, prezentacjach na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz zastosowaniu do procesu dydaktycznego. Kolejność podanych 

obszarów nie jest przypadkowa. 

I. Pierwszy zakres badawczy: Zmiany struktur demograficznych , proces starzenia się ludności jest tematem , który towarzyszył mi od 

początku mojej pracy naukowej. Istotne wydarzenia to: przygotowanie i obrona pracy doktorskiej : Proces starzenia się ludności Polski a proces 

urbanizacji (1983), udział w licznych projektach międzynarodowych i wiele autorskich publikacji anglojęzycznych w tym, książka: E.Frątczak, 

Population Ageing in Poland. Selected Aspects: CICRED –Paris-France, INIA –Valetta-Malta, 1993, kolejne projekty, publikacje artykułowe, aż 

do ostatnich publikacji 2 rozdziałów w wydawnictwach międzynarodowych w latach 2010 i 2011. Prace w tym zakresie obejmowały studia nad 

determinantami i konsekwencjami procesu starzenia się ludności, modelowanie struktur demograficznych , relacje mikro i makro. 

II. Drugi obszar badawczy jest równie długi jak pierwszy i koncentruje się przemianach wzorców płodności, modelu rodziny, analizach 

kohortowych i przekrojowych płodności w Polsce , porównaniach międzynarodowych , w tym studia porównawcze: Polska – Japonia; Polska-

Szwecja, Polska-Węgry, Polska-Holandia oraz studium dla Rady Europy. 

III. Uwieńczeniem trzeciego obszaru działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze: Modelowania cyklu życia rodziny i jednostki była praca 

habilitacyjna: Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka, opublikowana w roku 1999.   Ten temat zainteresowań 

naukowych jest obecny do dzisiaj.  

IV. Czwarty temat, zdrowie prokreacyjne i plany prokreacyjne,   jest obszarem do którego nawiązuję z racji studiów nad przemianami 

płodności i rodziny oraz modelowaniem cyklu życia jednostki i rodziny. Główne podejmowane zagadnienia to: zagadnienie aborcji, 

antykoncepcji i ich szeroko pojętych uwarunkowań oraz konsekwencji z włączeniem zmian generacyjnych.  Jest to temat związany z 

dokumentami Konferencji Kairskiej i Milenijnymi Celami Rozwoju. Nowością a zarazem wyzwaniem  w tym obszarze  studiów jest 

podjęcie kohortowych badań panelowych:  Diagnoza późnej płodności i dzietności- kohortowe badania prospektywne (ilościowe i 

jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych. 
 

Każdy z ww.  czterech obszarów działań zaliczanych do „DEMOGRAFII” ma dobrze udokumentowaną działalność: badawczą, publikacyjną, 

konferencyjną oraz związaną z upowszechnianiem wyników , szerzej wiedzy demograficznej -  podaną w czterech częściach dokumentacji.  
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II. STATYSTYKA 

Badania statystyczne – 

kompleksowa realizacja i 

dokumentacja  

Metody analizy statystycznej i 

demograficznej  

Analiza historii zdarzeń  Zaawansowane metody 

analizy statystycznej 

Autorka pionierskich badań 

retrospektywnych i kohortowych 

prospektywnych ( panelowych) w 

Polsce, w tym : 

Polskiego badania 

retrospektywnego (PBR) 1988;  

PBR – 1991( współpraca); 

PBR – 2001  

PBR – 2006 

Polskie badanie kohortowe-

prospektywne: 2007, 2010.  

Pełna dokumentacja w postaci 

podręcznika użytkownika dla 

każdego badania, gdzie zagadnienia 

próby, reprezentatywności, oceny 

jakości , konstrukcji wag, 

konstrukcji bazy danych , przykłady 

analiz oparte na zbiorach danych są 

zamieszczone.   

Analiza struktury , 

Metody i  procedury standaryzacji. 

Metody analizy kohortowej i 

przekrojowej. 

Metody demografii potencjalnej. 

Wielowymiarowa analiza 

statystyczna. 

Analiza wariancji,  

Modele log-liniowe,  

Modele regresji logistycznej  

(binarny, uporządkowany, o 

postaci wielomianu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria i aplikacja modeli analizy 

historii zdarzeń : 

- modele nieparametryczne  

- modele parametryczne  

- modele semiparametryczne  

- ujęcie statyczne i dynamiczne  

- estymacja klasyczna i bayesowska 

Analiza wielopoziomowa 

Modele mieszane 

Modele analizy danych 

wzdłużnych z efektem 

stałym i losowym 

Metody imputacji danych  

Jakość danych w 

badaniach statystycznych , 

w tym badaniach 

retrospektywnych 
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                                                                                                        III. DYDAKTYKA 

Realizacja procesu 

dydaktycznego w ramach 

przedmiotów podstawowych i 

kierunkowych na I i II poziomie 

studiów. 

Studenckie Koło Naukowe: 

Bussines Analitycs 

Realizacja procesu 

dydaktycznego na studiach 

doktoranckich 

Działania na rzecz upowszechniania zaawansowanych metod 

analiz statystycznych w procesie dydaktycznym i szeroko pojętej 

analizie biznesowej. 

Certyfikat „ Analityk 

statystyczny z systemem SAS” 

; „Specjalność: Analizy 

Statystyczne i Data Mining”. 

Studia Podyplomowe I i II 

poziom: Analizy Statystyczne i 

Data Mining w Biznesie; 

Akademia Analityka.  

 

Wszystkie działania z obszaru „aktywnej działalności – nowe inicjatywy”  na rzecz procesu dydaktycznego zostały szczegółowo 

przedstawione w części I. dokumentacji. Na uwagę godną podkreślenia zasługuje informacja o intensywnej działalności publikacyjnej w 

zakresie podręczników zabezpieczających realizację procesu dydaktycznego zarówno do statystyki, jak i demografii, analizy historii 

zdarzeń czy zaawansowanych metod analiz statystycznych. Wykaz wybranych publikacji i publikacji, które są w fazie wydawniczej 

zamieszczają załączniki nr :   2 i 3 w I. Części załączonej dokumentacji.  

Zupełnie nową, ale zasługującą na podkreślenie jest inicjatywa utworzenia w przyszłości na SGH kierunku studiów lub miedzy-kolegialnej 

specjalności z zakresu „ Advanced Business Analytics” na wzór działań realizowanych przez Institute for Advanced Analytics , NC State 

University. Informacja została przedstawiona na posiedzeniu Rady Korporacyjnej SGH . W sprawozdaniu ze spotkania zamieszczonego na 

stronie internetowej SGH w dniu 18.11.2011:    

  Drugie spotkanie Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH ( adres e-mailowy: 

http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bp/informacje_prasowe/rada2    ) czytamy: W poniedziałek, 14 listopada 2011 r., odbyło się kolejne - 

drugie już - spotkanie Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH,      ……………, 

„ Dr hab. Ewa Frątczak, prof. nadzw. SGH, z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zaprezentowała ofertę studiów Master of Science in 

Analytics (MSA) z Institute for Advanced Analytics przy North Carolina State University. "To ciekawy program analizy rozwiązań 

biznesowych z dużym naciskiem na praktyczne rozwiązywanie problemów. Istnieje możliwość dostosowania go do naszych realiów i 

zaimplementowania go w SGH. Nasi absolwenci już tworzą zespoły analityczne wewnątrz firm z sektora ubezpieczeniowego czy 

telekomunikacyjnego" - powiedziała. Do obecnych na spotkaniu członków Rady zwróciła się z pytaniem, czy z punktu widzenia pracodawców 

program typu MSA byłby pożądany”. Więcej na temat tej działalności w załączniku  2. do Autoreferatu.  

 

 

 

http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bp/informacje_prasowe/rada2


 4 

IV. DZIAŁANOŚĆ I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
Praca na rzecz instytucji 

międzynarodowych i współpraca 

Współpraca w ramach realizowanych 

projektów 

Współpraca w formie wspólnych prac 

badawczych, projektów, przygotowania 

raportów, referatów, artykułów 

Uczestnictwo w stażach, 

seminariach szkoleniowych, 

współpraca i rozwój naukowy 

w kontaktach z uznanymi 

autorytetami naukowymi  

1. Demographic Committee Council 

of Europe 

2. UN Commission for Population 

and Development  

3. Population Activity Unit ECE UN 

4. International Institute for Applied 

System Analyses  

5. Max-Planck Institute for 

Population Research 

6. Demography Unit Stockholm 

University 

7. BREMEN UNIVERSITY  

8. The Netherlands Interdisciplinary  

Demographic Institute  

9. Oxford Institute of Ageing 

10. SAS Institute  

11. Institute for Advanced Analytics, 

NC. 

12. Maison des Sciences de l‟Homme 

Ange Guépin, Nantes, France  

13. International Institute for Applied 

System Analysis (IIASA) – 

Laxenburg 

14. Centre for Multilevel Modeling –

Bristol University (p. London 

Institute of Education) 

15. Department of Anthropology, 

University of Kentucky 

16. CICRED ( the Committee for 

International Cooperation in 

National Research in 

Demography), Paris-France 

Lista wybranych projektów (pełny 

wykaz   w załączonej dokumentacji, 

Część I, Część IV-załącznik 3):  
1. Reconciling Work and Welfare 

in Europe.RECWOWE Network of 

Excellence. Priority 7- Citizens and 

governance in a knowledge based 

society. Sixth Framework 

Programme, 2006-2011.  

2. Gender and Generation 

Programme, Population Activity 

Unit, Economic Commission for 

Europe, UN , Genewa od roku 2003. 

3. Changes in child care provision 

in Visegrad 4,"SMALL PROJECT" : 

September 2009 - March 2010, 

International Visegrad Fund..  

4. “Migrant Labour in the 

Eldercare Sectors” (MILES) Oxford 

Institute of Ageing, University of 

Oxford,: 1.X. 2006- 30.IX.2008. 

5. 5. Changing Family Structures and 

Reproductive Strategies After Socialism: 

An Interdisciplinary and Comparative 

Study” (under Research Proposal: New 

Investigators Twinning Program) 

sponsored by the USA National Science 

Foundation Project headed by prof. dr 

Michele Rivkin – Fish, Department of 

Anthropology, University of Kentucky, 

period: January 2005 – June 2006. 
 

Lista referatów  i artykułów podana w 

załączonej dokumentacji: Część I, p.7, 

s.17-31; p.8. s.37- 40 ORAZ Część IV, 

załącznik 3.  

 

Lista osób, współautorów:  

L.Olah,  

E.Bernhardt,  

R.Kaneko,  

Ch,Buehler,  

A.Liefbroer,   

K.Katus,  

A.Puur,  

S.Drobnic  

A. Põldma  

Lista udziału w stażach i 

seminariach dokształcających 

podana w załączonej 

dokumentacji: Część I., p.4 

str 9 i następne oraz  Część 

IV, załącznik 3. 

 

VIP, Profesorowie: 

G.C.Myers,  

D.Courgeau,  

J.Hoem, 

E.Bernhardt 

F.Willekens, 

H.P.Blossfeld,  

G.Rowher, 

C.Hakim,  

P.Allison, 

E.Bernhardt 

B.Hobson 
D. Bouget  
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Institute for Advanced Analytics 
North Carolina State University 

920 Main Campus Drive, Suite 530 

Raleigh, NC 27606 

http://analytics.ncsu.edu 

 

Michael Rappa, Institute Director 

Michael Rappa 

is the founding 

director of the 

Institute for 

Advanced 

Analytics and a 

member of the 

faculty in the 

Department of 

Computer Science at North Carolina State 

University. As director of the Institute, he leads the 

nation’s first and preeminent Master of Science in 

Analytics degree program. Prior to joining NC State 

as Distinguished University Professor in 1998, for 

nine years he was a professor at the Massachusetts 

Institute of Technology. 

 

The Master of Science in Analytics (MSA) prepares students for the challenging task of 

deriving insights from vast quantities of both structured and unstructured data. At the core of 

the curriculum is the Practicum: a team-based learning experience that gives students the 

opportunity to conduct real-world analytics projects using data from sponsoring 

organizations. Students are organized into project teams of 4-5 members each. The Practicum 

spans seven months and culminates with a report and presentation to the sponsor. The teams 

perform their work under confidentiality agreements and the results are the sole property of 

the respective sponsors. 

MSA design principles... 
• maximize learning 

• minimize time-to-completion 

• cohort driven 

• focus on practical knowledge 

• learn by doing 

• athlete/team/coaching model to 

guide  

self-improvement 

 

 



The MSA is quick to completion... 

• 10 months of intensive study 

• 3 semesters (summer, fall, spring) 

• no part-time, evening, or distance 

learning  

(fine for those who place a value on  

convenience, but not conducive to a first- 

rate education in the minimum time) 

The MSA education is demanding... 

• study full-time (M-F/9-5) on campus 

• march through an integrated curriculum  

together as a single cohort 

• work in teams throughout the program 

• when not in class, students are working  

on projects or in study groups 

The MSA is learning by doing... 

Practicum project replaces M.S. thesis 

• students work in teams of 5 individuals 

• use real world problem and data provided  

by industry sponsor (under NDA) 

• highly structured, substantive work  

conducted over 7-months 

• culminates in final report to the sponsor 

Analytics Courses and Topics 
Summer 

AA 500 – Analytics Tools and Techniques (3 cr) 

AA 501 – Analytics Foundations (3 cr) 

Fall 

AA 502 – Analytics Methods and Applications I 

(6 cr) 

AA 504 – Analytics Practicum I (6 cr) 

Spring 

AA 503 – Analytics Methods and Applications II 

(6 cr) 

AA 505 – Analytics Practicum II (6 cr) 

Average starting base salary of MSA 

graduates compared to MBA programs 

on University of Minnesota – Twin 

Cities (UMN), Arizona State University 

(ASU), Georgia Institute of Technology 

(GT), University of California-Davis 

(UCD) 

 

Załacznik 2. Prepared by E.Fratczak . & R.W. for the Meeting of The Board of WSE Corporate Partners, 14
th

 November 2011, 

based on materials from the website of Institute For Advanced Analytics http://analytics.ncsu.edu 
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Dr Ewa Frątczak 

Instytut Statystyki i Demografii  

Kolegium Analiz Ekonomicznych  

Szkoła Główna Handlowa – SGH 

 

 

Załącznik 3. AUTOREFERAT - SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA DOROBKU I 

ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH przy habilitacji  - do roku 2000(2001)  

 

 

Struktura prezentacji: 

 

1. Zainteresowania naukowo – badawcze. 

 

2. Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka – praca habilitacyjna. 

 

3. Badania naukowe, wyniki prac a proces dydaktyczny. 

 

4. Plany na najbliższą przyszłość. 

 

 

Ad.1.  Zainteresowania naukowo – badawcze. 

 

1. proces starzenia się ludności ( w tym: podstawowe determinanty i konsekwencje procesu starzenia się 

ludności w wymiarze demograficznym i społeczno-ekonomicznym,  pomiar i modelowanie zarówno 

determinant jak i konsekwencji procesu starzenia się ludności), 

 

2. demografię rodziny – szeroko definiowaną (w tym m.inn. badanie cyklu życia rodziny i jednostki – 

pomiar i modelowanie , metody analizy demograficznej:kohortowej(wzdłużnej) i przekrojowej 

(poprzecznej) oraz metody analizy historii zdarzeń), 

 

3. badania demograficzne , w tym szczególnie badania retrospektywne i panelowe (metodyka badań, 

metody analizy danych z badań retrospektywnych i panelowych, pakiety (programy) komputerowe 

użyteczne w szeroko określonych analizach demograficznych i statystycznych). 

 

Ad. 2. Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka – praca habilitacyjna. 

 

Ad.3. Badania naukowe, wyniki prac a proces dydaktyczny. 

 

1. Przekazywanie wyników prac naukowo-badawczych studentom  w postaci wykładów, 

seminariów, ćwiczeń. 

 

2. Przygotowywanie i publikacja podręczników, które służyłyby procesowi dydaktycznemu. 

 

3. Upowszechnianie wiedzy o procesach demograficznych i wynikach prac naukowo-badawczych 

wśród polityków, decydentów i szeroko rozumianej opinii publicznej.  

 

4. A. Liczba zgłoszonych wykładów: 5; 

B. Liczba opublikowanych podręczników, które można wykorzystać w procesie dydaktycznym: 5 

 

Ad.4. Plany na bliższą i dalszą przyszłość. 
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BLIŻSZA PRZYSZLOŚĆ 

1. Kontynuacja prac nad modelowaniem cyklu życia jednostki i rodziny na bazie wyników badań 

retrospektywnych , panelowych i bieżącej obserwacji statystycznej. 

2. Współpraca międzynarodowa w zakresie: 

A/ studiów porównawczych procesu formowania rodziny i polityki społecznej w Polsce i na 

Węgrzech na bazie wyników FFS ( Demography Unit – Stockholm University); 

B/ aplikacja dla Polski nowego modelu projekcyjnego rodzin i gospodarstw domowych – współpraca 

z Prof. Zeng Yi (Duke University) i Prof. Jean Menken (Colorado University) w ramach programu 

Max-Panck Institute for Demographic Research (Germany). 

3. Realizacja badania retrospektywnego dla Polski włączającego pomiar zmian w postawach i 

zachowaniach demograficznych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków. 

 

DALSZA PRZYSZŁOŚĆ 

Studia nad cyklem życia (trajektorią) jednostki i rodziny wymagają dalszych postępów i prac 

studialnych. Obszary badań i analiz, które z pewnością wymagają dalszych studiów, dotyczą: 

 

1. Zagadnień badania karier równoległych, interakcji zdarzeń i opisu zależności w postaci 

funkcyjnej. Prawdopodobnie coraz częściej do opisu i pomiaru zależności będą wykorzystywane 

funkcje nieliniowe. 

 

2. Połączenia analiz i modelowania odniesionych do jednostki z analizami i modelowaniem 

odniesionymi do grup jednostek z uwzględnieniem różnych kryteriów klasyfikacji. Wiąże się to 

między innymi z dyskutowanymi zagadnieniami w literaturze przedmiotu w zakresie studiów nad 

zachowaniami jednostek i zachowaniami grup, co do których są różne interpretacje i stanowiska. 

Narzędziem umożliwiającym połączenie analiz odniesionych do jednostek i odniesionych do grup lub 

szerzej, jednoczesne uwzględnienie w analizach i modelowaniu wielu poziomów, są od niedawna 

rozwijane i wdrażane do zastosowań modele wielu poziomów, tzw. multi-level models. Analiza 

wielopoziomowa (multilevel analysis) umożliwia również włączenie do jednoczesnej analizy (jeśli są 

odpowiednie dane) interakcji zdarzeń i obserwowanej heterogeniczności poprzez wykorzystanie 

danych z dwóch poziomów, np. badania retrospektywnego i bieżącej rejestracji statystycznej. Jest to 

jedna z grup modeli, która będzie rozwijana zarówno od strony metodologicznej, jak i zastosowań 

empirycznych.  

 

3. Sytuacji, w których coraz częściej analizy zjawisk i procesów demograficznych, w tym analizy 

cyklu życia jednostki i rodziny, będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność 

oznaczać będzie nie tylko analizę tych samych zjawisk i procesów przez różne dyscypliny naukowe, 

ale łączenie wspólnych wysiłków badaczy różnych dyscyplin nad określonymi tematami badawczymi, 

przenikanie wzajemne metod, doświadczeń teorii, rozwój nowych bądź adaptację już istniejących 

rozwiązań. 

 

             

 Moje zainteresowania naukowo-badawcze obejmują następujące zagadnienia: 

 

1. proces starzenia się ludności (w tym: podstawowe determinanty i konsekwencje procesu starzenia 

się ludności w wymiarze demograficznym i społeczno-ekonomicznym,  pomiar i modelowanie 

zarówno determinant jak i konsekwencji procesu starzenia się ludności), 

2. demografię rodziny – szeroko definiowaną (w tym m. inn. badanie cyklu życia rodziny i jednostki 

– pomiar i modelowanie, metody analizy demograficznej: kohortowej i poprzecznej 

(przekrojowej) oraz metody analizy historii zdarzeń), 

3. badania demograficzne, w tym szczególnie badania retrospektywne i panelowe (metodyka badań, 

metody analizy danych z badań retrospektywnych i panelowych, pakiety (programy) 

komputerowe użyteczne w szeroko określonych analizach demograficznych i statystycznych). 

 



 3 

Zainteresowania naukowe i badawcze związane z zagadnieniami procesu starzenia się 

ludności są kontynuacją prac podjętych w pracy doktorskiej z zakresu badania powiązań pomiędzy 

procesem starzenia się ludności a procesem urbanizacji. Moje uczestnictwo w wielu projektach 

międzynarodowych z zakresu studiów nad procesem starzenia się ludności zorganizowanych przez 

międzynarodowe instytucje i instytuty takie jak: CICRED - Paryż, UN International Institute on Aging 

- Malta, Population Activities Unit GEAD UN – Genewa, Center for Demographic Studies , Duke 

University – Durham N.C. USA, International Institute for Applied System Analysis (IIASA) – 

Laxenburg (A)  stworzyły możliwość podjęcia prac nad tymi zagadnieniami w międzynarodowych 

zespołach badawczych jak również pogłębienie studiów w zespołach zorganizowanych w kraju. Prace 

nad tymi zagadnieniami doprowadziły do określenia i pomiaru wpływu demograficznych determinant 

takich jak: zmiany płodności , zmiany umieralności i zmiany z tytułu migracji na proces starzenia się 

ludności Polski. Jako metody i modele użyteczne do tego typu badań wykorzystałam: metody analizy 

kohortowej, procedury postarzania , metody demografii potencjalnej, model ludności zastojowej i 

ustabilizowanej oraz model wielostanowy Rogersa - Willekensa. Wyniki badań i studiów zarówno 

teoretycznych jak i empirycznych zamieszczają opublikowane prace [1, 4, 6, 8, 10 ]. 

Obok determinant procesu starzenia się ludności niezmiernie ważne wobec postępującego 

procesu starzenia się ludności są studia z zakresu konsekwencji i następstw tego procesu w 

wymiarach: demograficznym, społecznym, ekonomicznym i zdrowotnym. Studia nad analizą 

konsekwencji procesu starzenia się ludności mogą mieć wymiar analiz bieżących np. badania z 

zakresu warunków bytu jak również mogą być prowadzone w wymiarze studiów prognostycznych 

włączających projekcyjne modele symulacyjne. Przykładem tych ostatnich prac były studia nad 

dynamicznym modelem projekcyjnym emerytur z zastosowaniami do Polski wykonane w ramach 

projektu IIASA. W ramach tych prac brałam udział w oszacowaniu projekcyjnego modelu ludności 

Polski według stanu cywilnego dla lat 1985-2050 z wykorzystaniem sześciu scenariuszy. Wyniki 

modelu ludności według stanu cywilnego zostały wykorzystane następnie do estymacji projekcyjnego 

modelu emerytur (model emerytur składał się z dwóch bloków: świadczeń i wkładów). Wyniki 

oszacowanych modeli umożliwiły studia nad wieloma zagadnieniami , m.inn. oceną zmian nad 

wydatkami na emerytury, oceną zmian w przewidywanej liczbie osób pobierających emerytury i 

renty, oceną zmian w zasobach siły roboczej, oceną zmian w wartościach wskaźników takich jak: 

wskaźnik obciążeń, wskaźnik wkłady/świadczenia, itp. Wyniki prac studialnych zwianych z modelem 

projekcyjnym jak również innych studiów nad zagadnieniami badania konsekwencji procesu starzenia 

się ludności zamieszczają prace [2, 8, 9.]. 

 Studia nad procesem starzenia się ludności włączają dość pokaźny blok zagadnień 

analitycznych związanych z cyklem życia jednostki (individual life course) jak również z szeroko 

zdefiniowaną rodziną i gospodarstwem domowym. Stanowiło to dla mnie naturalne przejście do 

pogłębionych studiów nad zagadnieniami badania jednostek i rodzin w wymiarze cyklu życia (life 

course, life cycle). Główne metody i modele analizy tych zagadnień uwzględniają dwa podejścia: 

przekrojowe i kohortowe ze wskazaniem większej przydatności na to drugie oraz wymagają 

odpowiednich danych liczbowych – z reguły są to dane indywidualne. Wyzwaniem dla mnie było 

podjęcie prac nad realizacją pierwszego w Polsce badania retrospektywnego integralnie związanego z 

nowymi kierunkami badań nad procesem starzenia się ludności oraz badaniami cyklu życia jednostki i 

rodziny. Badanie “Droga życiowa – biografia rodzinna , zawodowa i migracyjna” jak badanie 

retrospektywne odtwarzające m.inn. historię czterech karier: rodzinnej, edukacyjnej,  zawodowej i 

migracyjnej dla osób w wieku 45 lat i więcej zostało zrealizowane w roku 19881. Pierwsze 

opublikowane wyniki badania zamieszcza praca autorska [3 ]. 

Wyniki badania retrospektywnego 1988 ich upowszechnienie w zakresie współpracy 

międzynarodowej jak również wyniki nowego polskiego badania retrospektywnego 19912 dały 

                                                           
1 Badanie zrealizowano we współpracy Instytutu Statystyki i Demografii  SGPiS (obecnie SGH) i Departamentu 

Badań Społecznych i Demograficznych GUS na próbie 5104 osób.  
2 Badanie retrospektywne 1991 “Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce, 1991”zostało zrealizowane we 

współpracy Instytutu Statystyki i Demografii SGH i Departamentu Badań Społecznych i Demograficznych GUS 

na próbie 4313 gospodarstw domowych i 8544 osób zamieszkałych w tych gospodarstwach. Badanie to 

zrealizowano w ramach projektu Family and Fertility Survey koordynowanego przez Population Activities Unit , 
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podstawę do licznych studiów nad cyklem życia jednostki i rodziny.  Intensywność prac analitycznych 

włączających wyniki badań retrospektywnych uległa przyśpieszeniu w ramach studiów 

zrealizowanych w pracach grantów KBN (1996 - 1998 – projekt badawczy “Postawy i zachowania 

demograficzne w okresie transformacji systemowej w Polsce (kariery rodzinne, zawodowe, 

migracyjne)”, grant KBN Nr 951/H02/96/11 oraz w latach .1993- 1995 – projekt badawczy “Proces 

formowania i rozpadu rodzin, warunki bytu – teoria, praktyka, aplikacje modelowe”, grant KBN Nr 

0698/P1/93/05) oraz uczestnictwie w projektach międzynarodowych (m.inn. w latach 1994 - 1996  

The project on “The Interplay between Demographic and Economic  Processes in the State to Market 

Transition : A Case Study of Poland”. A joint project of the Institute of Statistics and Demography , 

Warsaw  School of Economics and The Netherlands Interdisciplinary  Demographic Institute, The 

Hague, The Netherlands). 

Prace obejmowały analizę karier: płodności, rodzinnej (definiowanej jako zmiany stanu 

cywilnego), migracyjnej , zawodowej, procesu formowania się rodziny. Jako narzędzia analizy 

wykorzystano: procedury standaryzacji, modele nieparametryczne i modele semiparametryczne. 

Wyniki tych prac zamieszczają m.inn. publikacje [5,12, 16 ]. Od analiz pojedyńczych karier 

naturalnym procesem badawczym było objęcie studiami zagadnień interakcji zdarzeń z różnych 

karier. Jest to dość obszerny i pojemny problem badawczy wymagający ciągłych studiów i 

rozwiązywania wciąż nowych zagadnień teoretycznych. Studia nad tym tematem zostały 

zapoczątkowane w publikacjach [7,11] oraz kontynuowane w pracach [13,14].  

Pokaźna część studiów związana z badaniem cyklu życia jednostki i rodziny oraz interakcji 

zdarzeń z różnych karier jednostek składa się na treść rozprawy habilitacyjnej “ Modelowanie cyklu 

życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka”. 

Przedstawiona w pracy teoria cyklu życia rodziny i jednostki oraz jej zastosowania pokazują 

możliwość analizy zjawisk i procesów demograficznych zarówno w skali makro, jak i mikro. 

Modelowanie w skali mikro jest przykładem analizy zmian przeszłych zjawisk i procesów 

demograficznych, czyli analizy “ historii przeszłości”. Modelowanie w skali makro jest przykładem 

analizy współczesnych zmian zjawisk i procesów, czyli analizy “historii współczesnej”. Analizę w 

skali mikro oparto na danych badań retrospektywnych, jest ona zatem analizą wzdłużną (kohortową) 

w demografii. Natomiast analizę w skali makro oparto na danych bieżącej sprawozdawczości o 

zjawiskach i procesach demograficznych w Polsce, jest ona zatem analizą przekrojową (poprzeczną) 

w demografii. Przedstawione w pracy dwa podejścia należy uznać za komplementarne, chociaż 

dotyczą dwóch różnych okresów, a podejścia makro i mikro można stosować do badania zjawisk i 

procesów demograficznych zarówno z przeszłości, teraźniejszości, jak i wykorzystać do symulacji lub 

prognozowania. 

Jako główną koncepcję analizy przyjęto, że badanie cyklu życia rodziny odbywa się poprzez 

ocenę zmian w karierze rodzinnej jednostki. Jednostką odniesienia, czyli jednostką identyfikującą 

rodzinę, jest kobieta. Logika modelowania i weryfikacja teorii odniesiona do badanych procesów 

wychodzi od tradycyjnego opisu empiryczno-statystycznego cyklu życia rodziny, koncentruje się 

kolejno na modelowaniu wybranych fragmentów z cyklu życia rodziny, a następnie przechodzi do 

badania wzajemnych powiązań pomiędzy karierą rodzinną i innymi karierami, jak: migracyjną i 

zawodową, głównie w skali mikro. Z poziomu mikro następuje przejście na poziom makro oceniający 

zmiany w skali kraju, wykorzystując do tego celu modelu rodziny nuklearnej. Podejście mikro i 

makro w badaniach nad cyklem życia jednostki i rodziny dopełniają się wzajemnie tworząc logiczną 

całość. Do weryfikacji teorii i modelowania służą dane pochodzące z dwóch polskich badań 

retrospektywnych z lat 1988 i 1991 oraz dane bieżącej sprawozdawczości statystycznej w zakresie 

zjawisk i procesów demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego.  

Na całość pracy składają się: wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie, bibliografia i dwa aneksy.  

W rozdziale pierwszym pracy omówiono główne problemy badawcze z zakresu studiów i analiz 

demograficznych zorientowanych na cykl życia rodziny i jednostki. Są to zagadnienia, które 

merytorycznie przynależą do subdyscypliny naukowej określanej mianem demografii rodziny. Z 

szerokiego pola zagadnień badawczych wybrano te, które stanowią główny cel pracy. Za niezwykle 

                                                                                                                                                                                     

DEAP, ECE UN w Genewie. Informacje o badaniu i wyniki badania zamieszcza praca J.Z.Holzer, I.Kowalska: 

FFS Standard Country Report, POLAND, UNPF, UNECE, New York and Geneva 1997. 



 5 

ważną uznano i przedstawiono w pracy klasyfikację badań statystycznych i ich użyteczność w 

analizach cyklu życia jednostki i rodziny (badania jednorazowe, panelowe i retrospektywne). Więcej 

uwagi poświęcono wybranym zagadnieniom metodologicznym w odniesieniu do badań 

retrospektywnych, jako tych, których użyteczność w analizach cyklu życia jednostki i rodziny jest 

najwyższa. Do zagadnień tych zaliczono: problematykę obciętej (uciętej) informacji, próby losowej, 

błędów związanych z tym typem badań. Dość szczegółowo przedstawiono badanie retrospektywne 

1988 “Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”, dla którego omówiono cel i 

zakres badania, sposób jego realizacji, zamieszczono również ocenę jakości uzyskanych wyników. 

Kolejno podano krótką charakterystykę drugiego badania retrospektywnego “Przemiany rodziny i 

wzorce dzietności w Polsce, 1991” oraz wskazano na użyteczność bieżącej sprawozdawczości i 

ewidencji w badaniach cyklu życia jednostki i rodziny.  

Rozdział drugi wprowadza Czytelnika w problematykę metodologii badań cyklu życia jednostki 

i rodziny. Przedstawiono w nim dość szczegółowo historię, rozwój koncepcji, podstawowe pojęcia, 

podstawowe systemy klasyfikacyjne w badaniach nad cyklem życia jednostki i rodziny. Przegląd 

teorii, stosowanych kryteriów i koncepcji klasyfikacyjnych uwzględnia niejednokrotnie ich krytyczną 

ocenę oraz doprowadza do wypracowania i przyjęcia własnej definicji cyklu życia jednostki i rodziny 

oraz uszczegółowienia obszaru studiów i analiz. Po rozstrzygnięciu koncepcji metodologicznych 

związanych z definicjami i klasyfikacjami omówiono metody pomiaru i modelowania cyklu życia 

jednostki i rodziny, przedstawiając szeroką gamę różnych, możliwych do zastosowania modeli.  

Kolejne trzy rozdziały pracy mają charakter teoretyczno-aplikacyjny. W każdym z tych 

rozdziałów przedstawiono główny schemat badawczy analizowanego procesu, podstawy teoretyczne – 

metody oraz przykłady zastosowań metod wraz z oceną uzyskanych wyników.  

Rozdział trzeci poświęcono modelowaniu wybranych faz cyklu życia rodziny i modelowaniu 

kariery płodności. Całość prac analitycznych w tym rozdziale jest oparta na wynikach polskiego badania 

retrospektywnego 1988. Modelowanie rozpoczęto od opisu zmian w wybranych fazach cyklu życia 

rodziny (w tym: formowania się rodziny, okresu początkowego, rozwoju rodziny, jej stabilizacji i fazy 

kurczenia się) za pomocą miar opisu statystycznego. Podstawą modelu wybranych faz cyklu życia 

rodziny jest schemat analizy przejść pomiędzy stanami cywilnymi. Obejmuje on dwie fazy: fazę 

formowania się rodziny oraz fazę rozpadu. Narzędziem modelowania jest model semiparametryczny. 

Stąd też przed przystąpieniem do modelowania omówiono w pracy podstawy teoretyczne modeli 

semiparametrycznych, podając podstawowe zapisy modeli, procedurę estymacji i weryfikacji oraz 

zwracając uwagę na zagadnienia modeli proporcjonalnych hazardów, modeli nieproporcjonalnych 

hazardów oraz modeli warstwowych. Kolejnym zagadnieniem merytorycznym prezentowanym w 

rozdziale trzecim są tablice płodności oparte na procesie stanowym, będące przykładem modelowania 

nieparametrycznego kariery płodności. 

Rozdział czwarty w całości poświęcono zagadnieniu badania karier (procesów) równoległych w 

cyklu życia jednostki. Omawiając podstawy teoretyczne tychże badań przedstawiono charakterystykę 

dwóch głównych, zdaniem Autorki, nurtów badawczych, to jest: teorię zależnych ryzyk 

konkurencyjnych oraz teorię przyczynowości. Badania karier równoległych z włączeniem studiów nad 

interakcją zdarzeń (z karier: rodzinnej i migracyjnej) oraz z zastosowaniem koncepcji procesu 

substantywnego, mechanizmu przyczynowo-skutkowego, ekonomicznej teorii rodziny do analiz 

karier: rodzinnych i i zawodowych dostarczyły wiele interesujących i oryginalnych wyników przy 

weryfikacji hipotez badawczych. Studia nad zależnością zdarzeń z dwóch karier z wykorzystaniem 

dwóch metod: zmodyfikowanej metody standaryzacji (aktuarialnej) i nieparametrycznego modelu 

ryzyk konkurencyjnych, jednoznacznie wykazały fakt występowania lokalnej zależności zdarzeń oraz 

konieczność rozróżnienia typu zależności przy wyraźnym odróżnieniu i rozgraniczeniu zależności w 

krótkim i długim okresie. Prace nad zależnością zdarzeń wymagają dalszych studiów teoretycznych i 

ich empirycznej weryfikacji. Wykorzystanie do badania współzależności karier równoległych 

mechanizmu przyczynowo-skutkowego wykazało między innymi, że w studiowaniu zdarzeń i 

procesów demograficznych, w wyjaśnianiu ich zmian, powiązań oraz uwarunkowań w czasie należy 

korzystać z teorii należących do wielu dyscyplin naukowych. To wskazuje, że badania i analizy 

demograficzne powinny mieć charakter interdyscyplinarny. 

Na uwagę i wykorzystanie zasługują tu teorie powiązane z ekonomią, socjologią, psychologią, 

medycyną, statystyką, teorią prawdopodobieństwa. Mogą być one szczególnie przydatne w 
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wyjaśnianiu mechanizmu przyczynowo-skutkowego badanych procesów oraz w interpretacji zmian 

zachodzących w postawach i zachowaniach wpływających na decyzje w zakresie zdarzeń 

demograficznych. Jest to szerokie pole badawcze dla przyszłych studiów i analiz demograficznych. 

Przedmiotem rozdziału piątego pracy są rozważania teoretyczne i zastosowania w warunkach 

polskich modelu makrosymulacyjnego rodzinnych tablic trwania życia. Model ten jest narzędziem 

umożliwiającym pomiar wpływu demograficznych determinant na zmiany wielkości i struktury 

rodziny, czyli dynamikę rodziny. Omawiając podstawy teoretyczne modelu rodzinnych tablic trwania 

życia szczegółowo przedstawiono model  

J. Bongaartsa i model Zenga Yi. Estymacja modelu dla lat 1988/1989 i 1994/1995 umożliwiła 

wnioskowanie o skali zachodzących zmian w podstawowych procesach demograficznych oraz ich 

wpływie na wielkość i strukturę rodziny w okresie 6 lat transformacji społeczno-systemowej w 

Polsce. Wyniki estymacji modelu jednoznacznie dokumentują jak znaczne i istotne przeobrażenia 

następują w modelu rodziny polskiej. Są one poważnym sygnałem o skali czekających nas zmian w 

cyklu życia rodziny i jej składzie. To rodzi określone konsekwencje dla relacji międzygeneracyjnych 

ze skutkami w wymiarze nie tylko demograficznym, ale przedewszystkim społeczno-ekonomicznym. 

Do pracy dołączono bogaty wykaz szeroko rozumianej literatury przedmiotu oraz dwa aneksy 

tabelaryczne: 

 

                     Aneks 1. Kohortowe tablice płodności. 

                     Aneks 2. Rodzinne tablice trwania życia – model rodziny nuklearnej. Polska 1988/1989, 

1994/1995. 

Przedstawione w pracy podejście badawcze do analizy cyklu życia rodziny i jednostki oparto na 

teorii i aplikacjach właściwych współczesnym metodom badawczym. Podstawą znacznej części 

zaprezentowanych wyników badawczych są wieloletnie badania autorki, a niektóre z analiz, takie jak: 

proces formowania i rozpadu rodzin, badanie kariery płodności, karier równoległych oraz modelu 

rodziny nuklearnej stanowią istotny wkład do wyjaśnienia funkcjonowania procesów 

demograficznych i współzależności zdarzeń, procesów demograficznych i pozademograficznych.  

 Nowoczesna demografia i metody wykorzystywane współcześnie do analizy zjawisk i 

procesów demograficznych ( w tym metody analizy historii zdarzeń) wymagają odpowiednich danych 

liczbowych o zjawiskach i procesach oraz o ich przyczynach. Z reguły dane pochodzące z bieżącej 

sprawozdawczości są niewystarczające do tego typu badań. Coraz częściej demografowie muszą i 

będą musieli w przyszłości sięgać do badań statystycznych. Najbardziej odpowiednimi do tego typu 

analiz są dane z badań retrospektywnych  i panelowych. Zagadnienia teoretyczne odniesione do tych 

dwóch typów badań jak również metody ich analizy są bardzo szybko rozwijane  i wymagają od 

badaczy zarówno studiów teoretycznych jak i  praktycznej weryfikacji. Moje doświadczenia w 

realizacji badania retrospektywnego 1988, doświadczenia w organizacji zbiorów danych z dwóch 

polskich badań retrospektywnych 1988 i 1991, doświadczenia w przygotowaniu podręczników 

użytkownika dla tych zbiorów danych jak również przetwarzanie odpowiednio zorganizowanych 

zbiorów danych z wykorzystaniem różnego typu modeli pozwoliły na zdobycie ogromnego 

doświadczenia i wiedzy teoretycznej z zakresu tych dwóch typów badań, które z pewnością będą  

przydatne i wykorzystane w przyszłości. 

 Intensywne prace badawcze wymagają od autora upowszechniania w różnej formie wyników 

swoich badań. Jedną z dość interesujących form jest prezentacja własnych osiągnięć na konferencjach 

(krajowych i międzynarodowych) prowadzonych wykładach, seminariach, ćwiczeniach i 

przygotowanie właściwych materiałów dydaktycznych w postaci podręczników, skryptów, itp. 

Przykładem prezentacji własnych osiągnięć badawczych związanych z realizacją i wykorzystaniem 

wyników badania retrospektywnego 1988 w środowisku międzynarodowym jak również wyników 

badania retrospektywnego 1991 są publikacje [16, 17, 20 ]. Do prowadzonych przez siebie wykładów 

zgłoszonych w ofercie dydaktycznej z zakresu demografii rodziny i analizy historii zdarzeń 

przygotowałam autorskie bądź współautorskie monografie , skrypty, podręczniki użytkownika  

zbiorów danych z badań retrospektywnych wraz z przykładami analizy. Jako przykład takich 

opracowań jak również prac związanych z upowszechnianim metod ilościowych w nauczaniu 

demografii przytaczam publikacje[15, 19, 21]. 
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Studia nad cyklem życia (trajektorią) jednostki i rodziny wymagają dalszych postępów i prac 

studialnych z wykorzystaniem bogatego wyboru metod i modeli zarówno już oferowanego, jak i 

ciągle udoskonalanego w obrębie analizy historii zdarzeń. Obszary badań i analiz, które z pewnością 

wymagają dalszych studiów, dotyczą: 

4. Zagadnień badania karier równoległych, interakcji zdarzeń i opisu zależności w postaci 

funkcyjnej. Prawdopodobnie coraz częściej do opisu i pomiaru zależności będą wykorzystywane 

funkcje nieliniowe. 

5. Połączenia analiz i modelowania odniesionych do jednostki z analizami i modelowaniem 

odniesionymi do grup jednostek z uwzględnieniem różnych kryteriów klasyfikacji. Wiąże się to 

między innymi z dyskutowanymi zagadnieniami w literaturze przedmiotu w zakresie studiów nad 

zachowaniami jednostek i zachowaniami grup, co do których są różne interpretacje i stanowiska. 

Narzędziem umożliwiającym połączenie analiz odniesionych do jednostek i odniesionych do grup lub 

szerzej, jednoczesne uwzględnienie w analizach i modelowaniu wielu poziomów, są od niedawna 

rozwijane i wdrażane do zastosowań modele wielu poziomów, tzw. multi-level models. Analiza 

wielopoziomowa (multilevel analysis) umożliwia również włączenie do jednoczesnej analizy (jeśli są 

odpowiednie dane) interakcji zdarzeń i obserwowanej heterogeniczności poprzez wykorzystanie 

danych z dwóch poziomów, np. badania retrospektywnego i bieżącej rejestracji statystycznej. Jest to 

jedna z grup modeli, która będzie rozwijana zarówno od strony metodologicznej, jak i zastosowań 

empirycznych.  

6. Sytuacji, w których coraz częściej analizy zjawisk i procesów demograficznych, w tym analizy 

cyklu życia jednostki i rodziny, będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność 

oznaczać będzie nie tylko analizę tych samych zjawisk i procesów przez różne dyscypliny naukowe, 

ale łączenie wspólnych wysiłków badaczy różnych dyscyplin nad określonymi tematami badawczymi, 

przenikanie wzajemne metod, doświadczeń teorii, rozwój nowych bądź adaptację już istniejących 

rozwiązań. 

Sądzę, że te trzy wymienione kierunki badawcze stanowić będą dla mnie przedmiot studiów na 

najbliższą przyszłość. 

 

 

A. Wykaz projektów międzynarodowych z zakresu studiów nad procesem starzenia się ludności 

w których  brałam udział: 

1. 1993 - 1994  Project on "Dynamic of Population Ageing -in the selected ECE Countries", UNFPA,  

PAU ECE, Geneve, Switzerland. 

2. 1993 - 1995  Working Group on "Planning and Technology" under COST SOCIAL SCIENCE, COST 

ACTION  A5, Commission of the European Community. 

3. 1988 - 1990  The project on “Social Security, Family and Households in Ageing Societies” ,IIASA,  

Laxenburg, Austria. 

4. 1983 - 1988 Inter-Centre Co-operative Research Programme. The Research Project  on  

“Demographic and  Socio-Economic Aspects of Population Ageing”. COMMITTEE  FOR  

INTERNATIONAL COOPERATION IN NATIONAL RESEARCH IN DEMOGRAPHY (CICRED), 

Paris, France. 

5. 1985 - 1988  The project on “Economic and Social Implications of Changing Age Distribution in the 

Selected ECE Countries” carried out by the Secretariat of the Economic Commission for Europe 

/Population Activities Unit,  General  Economic  Division/ with support from the United Nations 

Fund for Population Activities, Project number RER/82/PL, Genewa, Switzerland. 

 

B. Wykaz pozycji bibliograficznych (autorskich i współautorskich) cytowanych w autoreferacie 

 

1. Kohortowa ocena zmian w liczbie ludności miejskiej w okresach międzyspisowych, Studia 

Demograficzne, Nr1(75), 1984, s.87-91. 

2. Wybrane uwarunkowania i konsekwencje procesu starzenia się ludności Polski. Monografie i 

Opracowania, Nr 223/10. SGPiS, ISiD, Warszawa 1987, s.232. Współautorzy: K.Guraj-Kaczmarek, 

Z.Zarzycka, S.Bartczak, A.Czajkowski, J.Suchecka. 
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3. Droga życiowa (biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna). Life Course (Family, Occupational 

and Migratory Biography). GUS, SGPiS, Warszawa 1989, s.211. 

4. Demographic Models in the Study of Population Aging. (W: ) J.Jóźwiak, I.E.Kotowska (eds.), 

Usefulness of Demographic Modelling. Proceedings of the seminar “Usefulness of Demographic 

Models”, Jadwisin, November 1989. Monografie i Opracowania Nr 345/25, SGH, ISiD, Warszawa 

1991, pp.72-88. 

5. Marital Status Life Table for Selected Female Cohorts – Evidence from Polish Retrospective 

Survey 1988 “Life Course – Family, occupational and Migratory Biography”. Studia Demograficzne 

Nr 3(105), 1991, pp.99-110. 

6. The Aging of the Population in Poland from 1950-2020; Summary of the country case                     

study  (W:) R.L.Cliquet& L.Vanden Boer (eds.),  Economic and Social Implications of Aging in the 

ECE Region.  NIDI-CBGS Publications, The Hauge/Brussels 1989, pp. 67-72. Współautor: 

J.Z.Holzer. 

7. An Examination of Family and Migration Career Correlation – An Application of the Non-

parametric Analysis Methods to the Results of the Retrospective Study – Life Course (Family, 

Occupational and Migratory Biography) 1988. Polish Population review, No.2, 1992, pp.s.5-47. 

Współautor: B.Paszek. 

8. Aging and Urban Development in Poland. (W: ) G.J.Stolnitz (eds.) Demographic Causes and 

Economic Consequences of Population Aging. Europe and North America. Economic Studies No.3,  

UN,ECE, UNPF, United Nations, New York, 1992, pp.120-150. 

9. Demographic Trends and the Pension Problem in Poland. Working Paper –92-23, IIASA, 

Laxenburg ,Austria, 1992, s.28. Współautor: J.Jóźwiak. Zmienione wersje tej publikacji zostały 

zamieszczone w Polish Population Review oraz w Wiadomościach Statystycznych ( E.Frątczak, 

J.Jóźwiak: Demographic trends and the pension system in Poland – a model approach. Polish 

Population Review, No.1., Warsaw 1991, s.11-58;  J.Jóźwiak, E.Frątczak, Dynamiczny model 

projekcyjny emerytur – zastosowania dla Polski, Wiadomości Statystyczne, Nr 8(363), 1991, s.1-7). 

10. Population Aging in Poland – Selected Aspects. CICRED, Paris, France- INIA, Valletta, 

Malta,1993, pp.114. 

11. An Examination of Family and Migration Career Correlation – An Application of Non-parametric 

and Semi-parametric Analysis Methods to the Results of the Retrospective Study – Life Course 

(Family, Occupational and Migratory Biography), 1988. Polish Population Review, No. 5, 1994, 

pp.32-55. Współautor: B.Paszek. 

12. Kohortowa analiza płodności na podstawie wyników polskiego badania retrospektywnego 1988 

“Droga życiowa, biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”. PTD, Warszawa, 1996, s. 118. 

13. Badanie powiązań kariery rodzinnej i migracyjnej przy zastosowaniu metod analizy 

semiparametrycznej. (W:) Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B.: Zastosowania analizy historii zdarzeń w 

demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 

“Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”, SGH, Warszawa, 1996, s. 111-136.  

14. Badanie powiązań kariery rodzinnej i migracyjnej przy zastosowaniu metod analizy 

nieparametrycznej. (W:) Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B.: Zastosowania analizy historii zdarzeń w 

demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 

“Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna”, SGH, Warszawa, 1996, s.55-110. 

Współautor: B.Paszek. ( W tej pracy wykorzystano fragmenty tekstu opublikowanego w 1992r. i 

1994r. w wersji angielskiej zamieszczonego pod pozycjami 5 i 9 tej części wykazu , ale dodano w nim 

znacznych uzupełnień, m.inn: zamieszczono schematy blokowe estymacji parametrów i pełny tekst 

procedury dowodowej wraz z graficzną ilustracją). 

15. Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii. Nieparametryczna i semiparametryczna 

analiza danych badania retrospektywnego 1988 “Droga życiowa – biografia rodzinna, zawodowa i 

migracyjna”, SGH, Warszawa. Współautorzy: J.Jóźwiak, B.Paszek (rozdziały pracy podane są pod 

pozycją 13 i 14).  

16. The Family Formation Process in Poland during the Early Years of the Socio-Economic 

Transition: Evidence from The Polsh Family and Fertility Survey 1991. Studia Demograficzne , Nr 1-

2 (123-124), 1996, s.39-53. Współautor: A.C.Liefbroer. 
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17. Polish Family and Fertility Survey. A User’s Guide. Sonderforschungsbereich 186 der Universität 

Bremen, Arbeitspapier, Nr 42, Warschau und Bremen, 1996, s.126. Współautorzy: E., Kowalska I., 

Rohwer G., Drobnic S., Blossfeld H.P. 

18. Kariery zawodowe bezrobotnych w Polsce w latach 1990-1993. Roczniki Kolegium Analiz 

Ekonomicznych, zeszyt 5, 1997, s.67-100. 

19. Analiza historii zdarzeń – elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań z wykorzystaniem 

pakietu TDA. Materiały do wykładu i ćwiczeń. SGH, Warszawa 1997, s.229.  

20. L’ enequęte “Histoire de vie familiale, professionnelle et migratoire” en Pologne. (W:) 

Biographies d’enquętes. Bilan de 14 collectes biographiques, Méthodes et savoirs nO 3, INED, Paris, 

1999, pp.129-146. 

21. Metody ilościowe w nauczaniu demografii z zastosowaniem analizy historii zdarzeń (teoria i 

praktyka na przykładzie doświadczeń pracy ze studentami SGH). (W: ) Nauczanie demografii w 

szkołach wyższych w świetle potrzeb dnia dzisiejszego. Materiały na konferencję  Komitetu Nauk 

Demograficznych PAN i Zakładu Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23-24 .09.1999. Wyd. 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1999, s. 35-49. 

22. Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka. Monografie i opracowania Nr 

466. SGH, Warszawa 1999 – rozprawa habilitacyjna. 


