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Sylwetka naukowa 
prof. dr. hab. Jerzego Witolda Wiśniewskiego

Profesor Jerzy Witold Wiśniewski urodził się 29 marca 1949 roku w Lębor-
ku. Świadectwo maturalne uzyskał w 1967 roku w Państwowym Techni-

kum Rachunkowości Rolnej w Lęborku. W tym samym roku rozpoczął studia 
w Studium Nauczycielskim w Słupsku na kierunku rolnictwo. Przerwał je 
na początku grudnia 1967 roku i podjął pracę księgowego w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym Pogorszewo. W 1968 roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, na kierunku 
ekonomika przemysłu. Na drugim roku studiów został zakwalifi kowany do 
tzw. profi lu ekonometrycznego. W ciągu ostatnich dwóch lat studiów był 
stypendystą naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, który powstał 1 lipca 
1970 roku. Studia magisterskie ukończył 20 czerwca 1972 roku w wynikiem 
bardzo dobrym. W trakcie studiów w 1971 roku uzyskał m.in. dyplom „Czer-
wonej Róży” dla najlepszego studenta roku. Był też laureatem drugiej nagrody 
w gdańskim konkursie środowiskowym na najlepszą pracę magisterską.

W lipcu 1976 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicz-
nych na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego na podsta-
wie pracy doktorskiej pt. Ekonometryczna analiza pracochłonności produkcji 
na przykładzie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, której promotorem 
był prof. dr hab. Teodor Kulawczuk. Stopień naukowy doktora habilitowa-
nego nauk ekonomicznych w specjalności ekonometria uzyskał w 1986 roku 
na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 roku 
został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Sylwetka naukowa prof. dr. hab. Jerzego Witolda 
Wiśniewskiego
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Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po studiach, w październiku 
1972 roku, w Zakładzie Ekonometrii Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej 
i Informatyki na stanowisku asystenta stażysty, a następnie asystenta (1973) 
oraz starszego asystenta (1974). Od 1 sierpnia 1976 roku awansował na sta-
nowisko adiunkta w Uniwersytecie Gdańskim.

Dnia 1 września 1977 roku został zatrudniony na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku 
adiunkta, w Zakładzie Matematyki, Statystyki i Ekonometrii, a później Ka-
tedrze Ekonometrii i Statystyki. W latach 1987–1990 pracował jednocześnie 
na UMK i w Katedrze Ekonometrii na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uni-
wersytetu Gdańskiego.

Profesor Jerzy W. Wiśniewski uczestniczył w wielu badaniach zespoło-
wych, a w kilku przypadkach kierował pracami zespołu. Między innymi reali-
zował następujące projekty: temat węzłowy 11.02.07b poświęcony wyznacza-
niu prognoz rozwoju infrastruktury społecznej w Polsce do 1990 roku, którego 
kierownikiem był prof. dr hab. Teodor Kulawczuk; problem węzłowy 05.11 
pt. Rozwój elektrotechnicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domo-
wego, którym kierował prof. dr hab. Stanisław Sudoł; zadania badawcze w ra-
mach badań centralnie sterowanych CPBP10.09.I.3, którego koordynatorem 
był prof. dr hab. Władysław Welfe, w grupie tematycznej prof. dr. hab. Zyg-
munta Zielińskiego; kierował zespołem badawczym w ramach CPBR 9.5; wy-
konywał badania na rzecz Polskiej Akademii Nauk dotyczące prognozowania 
dekapitalizacji majątku trwałego w przemyśle do 2010 roku.

Był współorganizatorem wielu konferencji krajowych i zagranicznych, 
m.in. cyklicznych Ogólnopolskich Seminariów Naukowych Dynamiczne Mo-
dele Ekonometryczne, Światowego Kongresu Ekonomistów pt. Business and 
Economic Development in Central and Eastern Europe. Implications for Econo-
mic Integration into Wider Europe (1999), którego organizatorem był Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Od początku pracy zawodowej Profesor Wiśniewski uczestniczył we współ-
pracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Odbył wiele staży naukowych 
(Uniwersytet w Rostoku, Politechnika w Brnie, Uniwersytet w Getyndze), brał 
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aktywny udział w wielu konferencjach zagranicznych. Pełniąc funkcję dziekana 
WNEiZ UMK, rozwijał intensywnie współpracę z Wydziałem Przedsiębiorczo-
ści Politechniki w Brnie oraz Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Masa-
ryka w Brnie, a także Uniwersytetem Bundeswehry w Monachium w zakresie 
wymiany kadry naukowej, doktorantów i studentów polskich i czeskich, organi-
zacji wspólnych konferencji naukowych oraz wspólnych publikacji, a ponadto 
nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Rydze. Zaangażował się również 
w uruchamianie współpracy z Dominican University of Chicago.

Należy do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Nau-
kowego Organizacji i Kierowania, Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

W okresie swojej pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
pełnił wiele różnych funkcji, m.in. kierownika Zakładu Matematyki, Statystyki 
i Ekonometrii (1978–1983), przewodniczącego Senackiej Komisji Finan sowej 
w UMK (1999–2005), kierownika Studium Doktoranckiego Nauk Ekonomicz-
nych (1994–1996), dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą dzania UMK 
(1996–2002), kierownika Katedry Ekonometrii i Statystyki (od 1999 roku), pro-
rektora ds. ekonomicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2002–2005).

Za działalność naukową oraz organizatorską otrzymał wiele nagród 
(w tym pierwszego stopnia) i wyróżnień Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1982 roku otrzymał na-
grodę zespołową drugiego stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. W 2001 roku otrzymał Złoty Medal 100-lecia Politechniki w Brnie.

Dorobek naukowy Profesora Jerzego W. Wiśniewskiego obejmuje ogółem 
83 prace naukowe, w tym 3 monografi e autorskie i 4 monografi e zbiorowe 
(redakcja i współautorstwo), 9 podręczników akademickich.

Cały dorobek badawczy Profesora Jerzego W. Wiśniewskiego można ująć 
w cztery główne nurty:

− ekonometryczna analiza efektywności pracy żywej,
− ekonometryczne metody badania zjawisk jakościowych,
− ekonometryczna analiza ekonomicznych aspektów ochrony środowiska 

przyrodniczego,
− ekonometryczne metody wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.
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Zagadnieniami ekonometrycznej analizy efektywności pracy żywej Pro-
fesor Wiśniewski zajmował sie w pierwszych latach swojej działalności na-
ukowej. Efektem tych zainteresowań była wspomniana już praca doktorska 
pt. Ekonometryczna analiza pracochłonności produkcji na przykładzie Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni, UG, Sopot 1976.

W latach 1980–1986 Profesor Wiśniewski prowadził badania nad za-
stosowaniem ekonometrycznych metod do analizy zjawisk jakościowych, 
głównie dynamicznego modelowania ekonometrycznego i prognozowania 
ograniczonych zmiennych zależnych. Wyniki swych badań Profesor opubli-
kował w dziesięciu artykułach naukowych, a przede wszystkim w rozprawie 
habilitacyjnej Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium me-
todologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 1986.

Następnie Profesor Wiśniewski zajmował się problemami ekonometrycz-
nej analizy ekonomicznych aspektów ochrony środowiska przyrodniczego. 
Wyniki tych prac przedstawił w czterech artykułach naukowych oraz mono-
grafi i Ekonomiczne problemy ochrony wód jeziornych, Instytut Wydawniczy 
Gravis, Toruń 1991, której był redaktorem i współautorem.

W kolejnych latach zainteresowania naukowe Profesora Wiśniewskiego 
koncentrowały się na problemach ekonometrycznych metod wspomagania 
decyzji w przedsiębiorstwie. Wyniki badań w tym zakresie opublikował 
w 24 artykułach naukowych oraz monografi i Ekonometryczny model małego 
przedsiębiorstwa, Instytut Wydawniczy Gravis, Toruń 2003. Monografi a ta 
prezentuje wiele oryginalnych koncepcji teoretycznych dotyczących ekono-
metrycznego modelowania w małym przedsiębiorstwie, które są zilustrowane 
badaniami empirycznymi opartymi na mikroekonomicznych danych staty-
stycznych. W pracy tej wskazane zostały korzyści ekonomiczne wynikające 
ze stosowania ilościowych narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwie, w tym 
również w małej fi rmie. Należy podkreślić, że monografi a ta miała pionierski 
charakter i było to pierwsze w literaturze polskiej i obcojęzycznej tak kom-
pleksowe opracowanie wykorzystujące wielorównaniowy model do opisu 
małego przedsiębiorstwa na tle teorii i uwarunkowań jego funkcjonowania 
z uwzględnieniem problemów transformującej się gospodarki.
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W nurcie badań dotyczących ekonometrycznych metod wspomagania de-
cyzji w przedsiębiorstwie mieści się kolejna monografi a Profesora Wiśniew-
skiego pt. Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009. 
Prezentuje ona wiele ekonometrycznych modeli określanych modelami mi-
kroekonometrycznymi, które mogą mieć zastosowanie w przedsiębiorstwie 
jako instrument wspomagania decyzji.

W czasie pracy naukowej zarówno na Uniwersytecie Gdańskim, jak i Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Profesor Wiśniewski prowadził 
wykłady i ćwiczenia z zakresu ekonometrii, programowania matematycz-
nego w transporcie, matematycznych modeli wzrostu i funkcjonowania go-
spodarki, ilościowych metod zarządzania w budownictwie, prognozowania 
ekonometrycznego systemów ekonomicznych, teorii podejmowania decyzji 
kierowniczych, ekonometrii w przedsiębiorstwie, przedsiębiorczości indywi-
dualnej, statystki z demografi ą (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), 
statystyki opisowej oraz seminaria magisterskie. Podjął się również prowa-
dzenia zajęć w formie konwersatoriów z metod ilościowych dla studentów 
studiów MBA zorganizowanych we współpracy z Dominican University of 
Chicago, a także wykładów z zastosowań metod ilościowych w zarządzaniu 
na Międzynarodowym Podyplomowym Studium Przedsiębiorczości, reali-
zowanym wspólnie przez UMK i Politechnikę w Brnie. Od 2001 roku jest 
opiekunem specjalizacji kształcenia metody ilościowe na kierunku zarządza-
nie i marketing.

Profesor Wiśniewski wypromował czterech doktorów, wielu magistrów 
i licencjatów (ponad 800), był recenzentem w przewodach profesorskich 
i doktorskich, a także recenzował wiele publikacji (książek, artykułów na-
ukowych, projektów badawczych). Od początku pracy zawodowej angażował 
się w kształcenie młodych kadr, m.in. przez opiekę nad kołem naukowym 
ekonometryków (UG), organizację Seminarium Bankowego dla studentów 
WNEiZ oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK, organizację konferencji 
naukowych dla doktorantów WNEiZ.

Profesor Jerzy W. Wiśniewski zajmuje się też popularyzacją wiedzy eko-
nomicznej, wygłaszając w wielu środowiskach społeczno -zawodowych wy-
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kłady popularnonaukowe dla przedstawicieli kadr menedżerskich, publikując 
popularnonaukowe komentarze ekonomiczne w prasie (ok. 150 artykułów) 
oraz wygłaszając komentarze w radiu i telewizji.

Do pasji pozanaukowych Profesora należą wędkarstwo i sport, a szcze-
gólnie lekkoatletyka. Poza tym lubi czytać literaturę historyczną. Profesor 
znany jest z tego, że ma wyjątkową zdolność zapamiętywania dat i godzin 
różnych charakterystycznych wydarzeń, w czym niewątpliwie objawia się 
matematyczna, nieustannie ćwiczona, pamięć naukowca.

Dzięki wsparciu swojej rodziny, a zwłaszcza żony i dwóch córek, które 
stworzyły mu odpowiedni klimat do rozwoju intelektualnego i badań, jego 
kariera naukowa mogła przebiegać harmonijnie.

Mariola Piłatowska
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