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1. BIOGRAM 
 

Dr Marta Marszałek 

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Statystyki 

Stosowanej Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

Dr Marta Marszałek stopień doktora nauk ekonomicznych 

uzyskała w 2014 roku. Zajmuje się statystyką ekonomiczną  

i społeczną. Obszarem jej dotychczasowych analiz jest wycena 

produkcji domowej w Polsce oraz PKB dla nierynkowej 

działalności wytwórczej w gospodarstwach domowych. Jej 

zainteresowania naukowe obejmują ocenę zamożności 

gospodarstw domowych oraz poziom i jakość życia 

społeczeństwa. Stypendystka programu „Stypendia – dla 

nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza”. Uczestniczka Praktyk Badawczych PAN organizowanych przez 

Instytut Badań Systemowych PAN oraz Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN.  

W 2016 r. dr Marszałek pełniła funkcję opiekuna naukowego SKN Statystyki (Studenckie Koło Naukowe 

Statystyki). 

 

Główne projekty badawcze:  

 PolNTA - (Narodowe Rachunki Transferów oraz Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla 

Polski (National Transfer Accounts and National Time Transfer Accounts for Poland); 

 Pomiar nierynkowych komponentów produkcji domowej w koncepcji systemu statystyki 

ekonomicznej (Measurement of the non-market production in the concept of the economic 

statistics); 

 Sezonowość wykonywania pracy w gospodarstwach domowych w Polsce; 

 Rozwój metodologii satelitarnego rachunku produkcji domowej. Pomiar nierynkowej 

działalności wytwórczej gospodarstw domowych w Polsce oraz ocena zamożności sektora; 

 Specyfikacja dylematów i propozycje rozwiązań w obszarze wartościowego ujęcia produkcji 

domowej jako elementu systemu statystyki społecznej. 

 

Dydaktyka:  

 statystyka, 

 statystyka ekonomiczna,  

 statystyka społeczna. 
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Autorka publikacji z zakresu wyceny nierynkowej produkcji domowej, rachunku produkcji 

domowej, zmian zamożności gospodarstw domowych, analizy sezonowości i rytmu zajęć  

w gospodarstwach domowych. 

 

Najważniejsze publikacje: 

 Błaszczak-Przybycińska I., Marszałek M., Satellite Account of Household Production. 

Methodological Remarks and results for Poland, “Econometrics. Ekonometria. Advances in 

Applied Data Analysis”, No 1, Wrocław 2019, s. 61-76. 

 Błaszczak-Przybycińska I., Marszałek M., Wycena wartości pracy własnej gospodarstw 

domowych na podstawie badania budżetu czasu, w: Budżet czasu ludności 2013. Cz. 1, GUS, 

Warszawa 2015, s. 131-183. 

 Chłoń-Domińczak A., Marszałek M, Our dear children: gender division of market and household 

production and transfers in the low-fertility environment: example of Poland, 2019, (w druku). 

 Marszałek M., Analiza nierynkowej działalności wytwórczej gospodarstw domowych w Polsce 

w 2011 roku. Satelitarny rachunek produkcji domowej, w: Poznańska, K., i Kraj, K. (red.). 

Ekonomia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 95-113. 

 Marszałek M., Narodowe Rachunki Transferów Czasu (NTTA) w Polsce, w: Chłoń-Domińczak, 

A. (red.). Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej. Narodowe Rachunki 

Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu w Polsce. Raport opracowany w ramach 

projektu Narodowe Rachunki Transferów i Narodowe Rachunki Transferów Czasu dla Polski, 

SGH, Warszawa 2018, s. 32-55.  

 Marszałek M., Kryteria i dylematy dotyczące wyceny produkcji domowej w Polsce, 

„Wiadomości Statystyczne”, Nr 7, GUS, Warszawa 2017, s. 25-41. 

 Marszałek M., Rachunek produkcji domowej w Polsce w koncepcji systemu statystyki 

społecznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. 

 Marszałek M., Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw 

domowych - rekomendacje dla polityki rodzinnej, w: Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy 

wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw 

europejskich, Kubów A. (red.), Szczepaniak-Sienniak J. (red.), „Prace naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 364, Wrocław 2014, s. 60-72. 

 Marszałek M., Rytm zajęć w budżecie czasu, w: Budżet czasu ludności 2013. Cz. 2, GUS, 

Warszawa 2016, s. 203-231. 
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2. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania  

i Statystyki (SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Jej siedziba mieści się na warszawskim 

Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie  

(al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa; centrala: 22 564 60 00). 

Gmach Główny. Widok od al. Niepodległości. Fot. Maciej Górski   

Ź r ó d ł o:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [online]. Warszawa. [dostęp: 2 marca 2018 r .].  Dostępny  
w Internecie: https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/kampus/gmach-glowny/Strony/Historia.aspx 

Uczelnia istnieje nieprzerwanie od 1906 r. i rocznie wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia 

studiów wyższych. Szacuje się, że od początku istnienia, uczelnia wykształciła ponad 70 000 

absolwentów wszystkich typów studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich  

i podyplomowych). 

Inne, historyczne nazwy uczelni to: Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, 

Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego, Wyższa Szkoła Handlowa, Miejska Szkoła Handlowa, 

Kursy Akademickie w Częstochowie. W stosunkach z zagranicą uczelnia posługuje się nazwą Warsaw 

School of Economics. 

Struktura organizacyjna SGH znacznie różni się od struktur większości szkół wyższych w Polsce. Na 

początku lat 90. zlikwidowane zostały istniejące dotychczas wydziały, a odpowiedzialność za 

organizację nauczania oraz wdrażanie programów dydaktycznych na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych powierzona została Dziekanatom Studium Licencjackiego (dawniej Podstawowego) 

oraz Studium Magisterskiego (dawniej Dyplomowego). 

https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/kampus/gmach-glowny/Strony/Historia.aspx
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Katedry i instytuty naukowo-badawcze zgrupowane zostały w Kolegiach. Stanowią one korporacje 

naukowców związanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi i realizujących ofertę dydaktyczną 

skierowaną do studentów wszystkich typów studiów prowadzonych w SGH – studiów stacjonarnych, 

niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych. Na czele każdego z kolegiów stoi dziekan. 

 

Instytut Statystyki i Demografii powstał w 1978 r. z przekształcenia Katedry Statystyki  

i Demografii (sięgającej korzeniami do 1951 r.).  Pierwszym dyrektorem Instytutu był Profesor Jerzy  

Z. Holzer. Przekształcenie to  polegało nie tylko na zmianie nazwy i struktury (utworzenie zakładów), 

ale i rozszerzeniu zakresu  realizowanych przez tę jednostkę zadań. ISiD był jedynym w tamtych czasach 

w Szkole instytutem łączącym dydaktykę z uprawnieniami do samodzielnego prowadzenia projektów 

badawczych o ogólnopolskim zasięgu (koordynacja, nadzór, rozliczenia finansowe, itp.), zwanych 

wówczas „centralnymi programami”, a później „problemami węzłowymi”. Był to ewenement na 

krajową skalę, gdyż w tamtym systemie organizacji badań naukowych do ich realizacji wyodrębniane 

były w ramach uczelni specjalne instytuty, które nie zajmowały się dydaktyką. Nacisk na badania 

naukowe pozostaje wyróżniającą cechą Instytutu. Jego pracownicy biorą udział w grantach 

finansowanych w drodze konkursu ze środków krajowych i zagranicznych. Uczestniczyli w projektach 

organizowanych ze środków europejskich kolejnych Programów Ramowych Komisji Europejskiej.  

  

 

W strukturze ISiD znajdują się trzy zakłady: 

 Zakład Demografii 

 Zakład Statystyki Stosowanej 

 Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych 

 Instytut jest członkiem Population Europe (European Population Partnership) - europejskiej sieci 

instytucji zajmujących się badaniami ludnościowymi, jest też tzw. affiliated institution w  European 

Association for Population Studies. W latach 2013/14 oraz 2014/15 Instytut prowadził European 

Doctoral Schoolof Demography. 

 

Zakład Statystyki Stosowanej — główne kierunki badawcze:  

 

 pomiar ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności: konstrukcja linii ubóstwa, skale 

ekwiwalentności, wrażliwość wskaźników ubóstwa i nierówności na definicje, monetarne  

i niemonetarne miary ubóstwa, wskaźniki trwałości ubóstwa, wielowymiarowa analiza 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, ocena polityk społecznych nakierowanych na zwalczanie 

ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
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 analizy warunków życia i konsumpcji (budżetów) gospodarstw domowych, pomiar poziomu 

zamożności gospodarstw domowych, badanie budżetów czasu, wycena nierynkowej produkcji 

gospodarstw domowych, analiza efektywności pieniężnej transferów społecznych. 

  

 systemy wskaźników społecznych (w tym jakość i poziom życia) w analizach polityk publicznych 

metody estymacji dla małych obszarów: wybór i konstrukcja modelu estymacji dla statystyki 

małych obszarów, zastosowania modeli estymacji w badaniu gospodarstw domowych oraz 

ocenach bezrobocia i ubóstwa, planowanie badań statystycznych z uwzględnieniem potrzeb 

statystyki małych obszarów. 

  

 metodyka badań statystycznych: planowanie badań reprezentacyjnych, metody badania opinii 

publicznej, metody estymacji precyzji, nieklasyczne metody estymacji (nieparametryczna 

estymacja funkcji prawdopodobieństwa i modeli regresji, estymacja typu „matching”), jakość 

danych statystycznych, analiza statystyczna z brakującymi danymi (metody ważenia danych, 

imputacja danych). 

  

 ryzyko bankowe: modelowanie ryzyka kredytowego, metody walidacji i kalibracji modeli 

ratingowych, zastosowanie analizy historii zdarzeń w ocenie ryzyka kredytowego. 

  

 zastosowanie metod ilościowych w badaniach społecznych i marketingowych (segmentacja, 

modelowanie zachowań) 

  

 zastosowanie metod ilościowych w polityce pieniężnej: polityka pieniężna a rynki finansowe, 

polityka pieniężna a wzrost gospodarczy, stabilność finansowa. 

 

 e-nauczanie: e-wykłady, e-kursy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ź r ó d ł o:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W: WIKIPEDIA. Wolna encyklopedia [online]. 2 marca 2019 r. [dostęp: 

10 kwietnia 2019 r.]. Dostępny w Internecie https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_Główna_Handlowa_w_Warszawie  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [online]. Warszawa. [dostęp: 10 kwietnia 2019 r.].  Dostępny  
w Internecie: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kae/struktura/isid/Strony/default.aspx   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_Główna_Handlowa_w_Warszawie
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kae/struktura/isid/Strony/default.aspx
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3. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE STATYSTYKI 
 

 

SKN Statystyki (SKN S) – koło działające w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, organizujące 

projekty związane ze statystyką i analizą danych. Są 

to przede wszystkim warsztaty oraz wykłady 

poświęcone praktycznemu zastosowaniu statystyki, 

analityki i ekonometrii w biznesie. Koło regularnie 

przeprowadza również autorskie badania 

ankietowe, w tym m.in. Niezbędnik Wyboru 

Wykładowców oraz realizowane w roku 

akademickim 2017/2018 badanie dotyczące 

obecności banków w mediach społecznościowych. 

Projekty koła mają charakter zarówno wewnętrzny 

– spotkania tylko dla członków SKNS, jak również zewnętrzny – otwarte wydarzenia, w których mogą 

uczestniczyć studenci SGH i osoby spoza uczelni.  

 

DZIAŁALNOŚĆ SKN 

 

Studenckie Koło Naukowe Statystyki (wcześniej Statystyki i Demografii) powstało w 2001 r. na 

bazie wykładu z demografii oraz seminarium prowadzonego przez prof. dr hab. Jerzego Z. Holzera 

przy Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupa studentów 

chcących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie demografii oraz narzędzi statystycznych po kilku 

miesiącach wspólnych prac i spotkań merytorycznych zgłosiła inicjatywę założenia koła naukowego.  

W 2008 r. Koło zawiesiło swoją działalność na trzy lata. W roku akademickim 2011/2012 nastąpiła jego 

reaktywacja i dynamiczny rozwój, który trwa do dzisiaj.  

 

Obecnie SKN Statystyki należy do najszybciej rozwijających się kół naukowych w SGH. Organizacja 

liczy 75 członków i realizuje liczne projekty, począwszy od przeprowadzania autorskich badań (w tym 

ogólnopolskich), poprzez aranżację spotkań z ekspertami w dziedzinie analizy danych, statystyki  

i ekonometrii, na organizacji konferencji naukowych skończywszy. Nasze wydarzenia wzbudzają 

zainteresowanie nie tylko studentów, ale także osób związanych ze światem biznesu. Poruszamy 

zagadnienia, które wciąż zyskują na popularności, takie jak big data czy analityka internetowa.  

 

 

 

 

https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/Niezb%C4%99dnik_Wyboru_Wyk%C5%82adowc%C3%B3w
https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/Niezb%C4%99dnik_Wyboru_Wyk%C5%82adowc%C3%B3w
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PROJEKTY 

 

Big Data – bigger opportunities. Conference  

Największy projekt koła – konferencja naukowa poświęcona tematyce big data oraz jej 

zastosowaniu w biznesie. Głównym jej celem jest zapoznanie uczestników z narzędziami 

wykorzystywanymi do analizy największych zbiorów danych i przedstawienie tematyki big data  

z perspektywy konkretnych, zrealizowanych zadań i rozwiązanych problemów. Konferencja odbywa się 

raz w roku w okresie wiosennym. W 2018 r. odbyła się już 4. edycja projektu.  

 

Statystyka w Praktyce  

Cykl spotkań naukowych, których celem jest zainteresowanie studentów SGH szeroko rozumianą 

tematyką statystyki, metod zbierania danych i ich analizowania. Wydarzenia mają formę wykładów lub 

warsztatów, których gośćmi są przedstawiciele biznesu – eksperci w dziedzinach analityki, statystyki  

i ekonometrii. W ramach spotkań gościliśmy już przedstawicieli SAS Institute, Netsprint, Avon, 

MediaCom oraz wielu innych.  

 

 

Niezbędnik Wyboru Wykładowców - jeden z projektów SKN 

Statystyki. Jest to pierwsze w pełni internetowe badanie ankietowe koła. 

Dotyczy ono prowadzenia przedmiotów podstawowych w SGH. 

 

Charakterystyka projektu 

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie obiektywnego źródła 

informacji, które przysłuży się kolejnym pokoleniom studentów i pomoże 

im w wyborze prowadzących zajęcia zgodnie z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami naukowymi.  

I edycja badania koncentrowała się na przedmiotach dla studiów licencjackich, ale w planach jest 

zwiększenie liczby badanych wykładowców.  

 

Pierwsza edycja ankiet zostało wypuszczona w marcu oraz kwietniu 2016 r., a wyniki w postaci 

infografik oraz informatorów zaczęły być publikowane już w maju. Wyniki II edycji badania, 

prowadzonej w roku akademickim 2017/2018, publikowane są na profilu Niezbędnika Wyboru 

Wykładowców na Facebooku przed rozpoczęciem deklaracji semestralnych. W celu bycia na bieżąco  

z projektem, studenci są zachęcani do polubienia strony Niezbędnik Wyboru 

Wykładowców, gdzie znajduje się więcej informacji, w tym wyniki najnowszej edycji badania 

 

 

 

 

https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/SKN_Statystyki
https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/SKN_Statystyki
https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/Przedmioty_podstawowe
https://www.facebook.com/NWWSGH/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/NWWSGH/?ref=br_rs
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Wielka SGH-owa Powtórka ze Statystyki  

Seria wykładów skierowana przede wszystkim do studentów I roku (ale nie tylko), prowadzonych 

przez członków koła, których celem jest pomoc w utrwaleniu materiału omawianego na zajęciach  

i przygotowanie do egzaminu ze statystyki.  

 

Badanie rynku z Bankiem Millennium  

Projekt, który jest owocem współpracy SKN Statystyki oraz partnera strategicznego koła – banku 

Millennium. Badanie dotyczy działalności sektora bankowości w social media.  

 

pRojekt  

Cykl cotygodniowych otwartych warsztatów dotyczących analizy danych w R, które pomagają  

w nabyciu praktycznych umiejętności programistycznych, przydatnych w pracy, ale także rozwijają 

zdolności analitycznego myślenia. Regularne spotkania zachęcają do systematycznej pracy.  

 

The Factbook  

Najnowszy projekt, stworzony z inicjatywy opiekun koła – dr Mai Rynko. Jego celem jest 

przedstawienie danych statystycznych dotyczących uczelni w przejrzystej formie, przy użyciu programu 

Tableau.  

 

Data Visualization & BI Meetups  

Cykliczne warsztaty z obsługi narzędzi do wizualizacji i analizy danych, takich jak Power BI czy 

Tableau. Zajęcia organizowane są od czerwca 2016 r., we współpracy z Bartoszem Czapiewskim - 

autorem bloga SkuteczneRaporty.pl. Warsztaty mają charakter w pełni praktyczny – uczestnicy 

opracowują na komputerach zagadnienie prezentowane przez prowadzącego, poznając przydatne 

funkcjonalności używanych programów.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ź r ó d ł o: SKN Statystyki. W: FANDOM SGH Wiki [online]. Warszawa [dostęp: 10 kwietnia 2019 r.].  Dostępny  

w Internecie: https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/SKN_Statystyki 
 

https://esgieha.fandom.com/pl/wiki/SKN_Statystyki
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4. SEMINARIA RO WARSZAWSKIEGO PTS  
 

2018 R. 
 
26 stycznia 2018 r. 

Seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich” - dr Przemysław Barbrich Dyrektorem Zespołu 

Public Relations Związku Banków Polskich 

22 lutego 2018 r. 

Seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne” – prof. zw. dr hab. Józef Oleński 

13 kwietnia 2018 r.  

Seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski”  - dr hab. Cecylia Leszczyńska 

26 kwietnia 2018 r. 

Seminarium naukowe pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?” – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz - 

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie od 1995 r. 

20 września 2018 r. 

Seminarium naukowe pt. „Społeczne środowisko informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” –  

prof. zw. dr hab. Józef Oleński 

18 października 2018 r. 

Seminarium naukowe pt. „Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla nauki, polityki i statystyki”– prof. 

dr hab. Jerzy Cieślik - Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego  

w Warszawie. 

29 listopada 2018 r.  

Seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształtowaniu jakości życia 

mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych” – dr Dorota Wyszkowska Zastępca Dyrektora 

Urzędu Statystycznego w Białymstoku i dr hab. Dorota Perło Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia 

BOF.  

19 grudnia 2018 r. 

Seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicznych”– dr Andrzej Jakubowski z 

Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Wprowadzenie do seminarium – dr Krzysztof Markowski 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

 

2019 R. 
 

18 kwietnia 2019 r.  

Seminarium naukowe pt. „Zamożność gospodarstw domowych a rozwój gospodarczy. 

Rachunek (satelitarny) produkcji domowej”  — dr Marta Marszałek adiunkt w Zakładzie Statystyki 

Stosowanej Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
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