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1O czasopiśmie 

O czasopiśmie 

Na łamach „Przeszłości Demograficznej 
Polski” prezentowane są zagadnienia odno-
szące się do populacji historycznych, w tym 
wybranych grup lub kategorii społeczno-
-zawodowych. W ujęciach mikro prefero-
wane są badania oparte na indywidualnym 
materiale statystycznym o charakterze 
masowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
krytyki źródłowej. Periodyk jest otwarty na 
prace z pogranicza demografii historycznej 
i innych (sub)dyscyplin naukowych – np. pa-
leodemografii, demografii formalnej, historii 
społecznej i gospodarczej, historii medycyny, 
geografii historycznej i geografii ludności, 
antropologii społecznej, statystyki i infor-
matyki – o ile dają one możliwość bardziej 
pełnego i wielowymiarowego rozpatrywania 
procesów demograficznych w przeszłości. 
Zakres terytorialny zainteresowań PDP 
obejmuje przede wszystkim obszary dawnego 
i obecnego państwa polskiego, bez względu 
na ich aktualną, bądź byłą przynależność. 
Jednak czasopismo nie zamyka się na artyku-
ły odnoszące się do innych terenów, zwłasz-
cza w tych wypadkach, gdy przedstawiają 
one stosowny materiał porównawczy, bądź 
dają narzędzia metodologiczne możliwe do 
zastosowania w badaniach rodzimych.

„Przeszłość Demograficzna Polski” wydawana 
jest w ramach otwartego dostępu do publikacji 
naukowych (open access). Artykuły publiko-
wane są na zasadach wolnej i otwartej licencji 
Uznanie autorstwa – Na tych samych warun-
kach (CC BY-SA). Publikowanie artykułów 
w PDP jest całkowicie darmowe. 

Aims and scope

“Poland’s Demographic Past” (PDP) 
discusses issues relating to historical 
populations, including selected groups 
and social and professional categories. 
In the micro approach the dominant 
type of research is based on mass 
individual statistical material and focused 
on source criticism. The Journal is open 
to research that combines historical 
demography and other (sub)disciplines such 
as paleodemography, formal demography, 
social and economic history, history 
of medicine, historical geography, geography 
of population, social anthropology, statistics 
and computer science, in so far as those 
disciplines enhance insight into demographic 
processes that took place in the past. 
The territorial range of PDP contains first 
of all the areas of the former and present-
day Polish state, irrespective of their current 
or former national status. Yet the Journal 
is not closed to articles dealing with other 
areas, especially if they present comparative 
material or use methodological tools that 
may be suitable in research on Polish areas. 
Articles from outside the thematic scope 
are not considered for publication, although 
the editorial board may suggest another 
journal with the relevant profile.

“Poland’s Demographic Past” is published 
as an open access scientific journal. Articles 
are published under the licence of CC 
BY-SA (Creative Commons – ShareAlike). 
Publishing articles in PDP is completely 
free of charge.
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Dążąc stale do podnoszenia jakości czaso-
pisma, a także mając na uwadze zwiększenie 
jakości nadsyłanych tekstów, po zasięgnięciu 
opinii Rady Naukowej czasopisma Komitet 
Redakcyjny postanowił od 2017 roku wy-
dawać „Przeszłość Demograficzną Polski” 
w formie rocznika. 

Czasopismo jest rocznikiem indeksowanym 
w bazach: Scopus, DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), ERIH PLUS (European 
Reference Index for the Humanities and Social 
Sciences), CEEOL (Central and Eastern 
European Online Library), CEJSH (The 
Central European Journal of Social Sciences 
and Humanities), BazHum i POL-index. 

Czasopismo wydawane jest od 1967 roku. 
Jego początki związane są z pracami Sekcji 
Demografii Historycznej Komitetu Nauk 
Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. 
Większość zamieszczonych w nim prac wyszła 
spod pióra historyków. Pierwszym redaktorem 
naczelnym czasopisma był Adam Szczypiorski, 
następnie funkcję tę pełnili Stanisław Borowski, 
Egon Vielrose, Irena Gieysztorowa, Julian Karol 
Janczak i Marek Górny. Obecnie redaktorem 
jest Dariusz Chojecki.

Striving for the highest possible quality 
of the Journal and for enhancing the quality 
of the texts that are submitted, the Editorial 
Staff – after consulting the Scientific Council – 
decided to publish “Poland's Demographic 
Past” once a year from 2017 onwards. Some 
important structural changes were introduced 
in the 2016 issues. 

The Journal is published once a year and 
indexed in the following bases: Scopus, 
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
ERIH PLUS (European Reference Index for 
the Humanities and Social Sciences), CEEOL 
(Central and Eastern European Online Library), 
CEJSH (The Central European Journal 
of Social Sciences and Humanities), BazHum 
and POL-index.

The Journal has been published since 1967. 
It had its beginnings in the Historical 
Demography Section of the Committee 
on Demographic Sciences at the Polish Academy 
of Sciences. Most of the works published in it 
were written by historians. Its first editor-in-chief 
was Adam Szczypiorski, succeeded by Stanisław 
Borowski, Egon Vielrose, Irena Gieysztorowa, 
Julian Karol Janczak, and Marek Górny. 
Dariusz Chojecki is the current editor-in-chief. 
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Sposób recenzowania

Recenzowanie nadesłanych artykułów ma 
charakter dwustopniowy. Na pierwszym etapie 
artykuł podlega wstępnej ocenie redakcyjnej 
(kluczową rolę odgrywa ocena streszczenia ar-
tykułu); gdy uzyska pozytywną opinię, przeka-
zywany jest do dalszej recenzji. Recenzowanie 
artykułów odbywa się zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12.12.2016 r., poz. 2154. Od 2017 roku 
członkowie komitetu redakcyjnego nie recen-
zują zakwalifikowanych tekstów.

Do oceny każdej publikacji naukowej jest po-
woływanych co najmniej dwóch niezależnych 
recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez 
autora publikacji.

Recenzentowi nie ujawnia się autora lub 
autorów recenzowanej publikacji naukowej 
(double-blind review process). W szczególnej 
sytuacji dopuszcza się recenzowanie w syste-
mie single-blind review process. Recenzent 
podpisuje wówczas deklarację o niewystępo-
waniu konfliktu interesów, przy czym za kon-
flikt interesów uznaje się zachodzące między 
recenzentem a autorem bezpośrednie relacje 
osobiste (w szczególności pokrewieństwo do 
drugiego stopnia i związek małżeński), relacje 
podległości zawodowej lub bezpośrednią 
współpracę naukową w okresie ostatnich 2 lat 
poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Pisemna recenzja publikacji naukowej zawiera 
wniosek recenzenta dotyczący warunków 
dopuszczenia publikacji do wydania albo 
jej odrzucenia.

Review method

Articles sent to the Journal are reviewed 
in a two-stage process. First, they are subject 
to a preliminary editorial review (the sum- 
mary is primarily assessed), and if they obtain 
a positive opinion they are sent for further 
review. The review process complies with 
the Regulation of the Minister of Science and 
Higher Education dated December 12th, 2016, 
position 2154. Since 2017, members of the ed- 
itorial board do not review the papers that have 
been qualified.

At least two independent reviewers unaffiliated 
with the author’s institution are appointed 
to evaluate each publication.

Neither the reviewers nor the authors know 
each other (double-blind review process). 
In extraordinary situations a single-blind 
review process is permitted. The reviewer 
then signs a declaration that there is no 
conflict of interest; this is considered to be 
a direct personal relationship between 
the reviewer and the author (in particular, 
second-degree relatives or marriage), 
professional subordination or direct academic 
co-operation for the two years previous 
to preparing the review.

A written review of a scientific typescript 
contains the decision whether to accept 
the typescript for publication or reject it.

In the review the following elements are taken 
into consideration: whether the subject matter 
of the typescript is compatible with the profile 
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W trakcie recenzji ocenie podlegają nastę-
pujące elementy: zgodność tematyki pracy 
z profilem PDP; jasność sformułowania tytułu 
oraz jego adekwatność do treści; oryginalność 
pracy (czy np. praca nie była publikowana już 
wcześniej w całości lub w części); odzwier-
ciedlenie w pracy aktualnego stanu wiedzy; 
trafność doboru literatury przedmiotu i jej 
właściwe wykorzystanie; poprawność metod, 
interpretacji i wniosków; kompozycja pracy; 
klarowność wywodu i poprawność językowa; 
trafność doboru materiałów poglądowych 
(np., wykresów) i ich opracowanie; popraw-
ność zredagowania przypisów. Pod uwagę bie-
rze się również, czy tekst bez szkody dla treści 
mógłby zostać skrócony i czy streszczenie 
oddaje główne problemy poruszone w pracy.

Jeśli artykuł otrzyma jedną negatywną recenzję, 
powoływany jest trzeci recenzent. Dwie nega-
tywne recenzje kwalifikują artykuł do odrzuce-
nia. Ostateczną decyzję w tym zakresie podej-
muje redaktor naczelny czasopisma.

of the Journal, whether the title is accurate 
and clear, whether the text has already 
been published in part or in full, whether 
it reflects the current state of knowledge, 
whether the bibliography has been properly 
selected and used, whether the methods, 
interpretation and conclusions are correct, 
and whether the whole text has been properly 
constructed and it is clear and linguistically 
correct, whether the text might be shortened, 
whether the visual elements (graphics) have 
been suitably chosen and presented, whether 
the notes have been properly edited and 
whether the summary outlines the main issues 
in the typescript. 

In the situation where an article receives one 
negative review, a third reviewer is appointed. 
Two negative reviews qualify the article for 
rejection. The final decision is made by  
the editor of the journal.
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Etyka wydawnicza

Poniżej znajdują się informacje na temat etyki 
wydawniczej stosowanej przez Redakcję cza-
sopisma „Przeszłość Demograficzna Polski”. 
Wszystkie zapisy oparte zostały na zaleceniach 
Committee on Publication Ethics (COPE).

Etyka a autorzy
Wszystkie artykuły nadesłane do PDP muszą być 
samodzielnymi, oryginalnymi dziełami autorów. 
Nadsyłane prace sprawdzane są przy użyciu pro-
gramu Antyplagiat. Autor powinien poinformo-
wać Redakcję o źródłach finansowania publikacji 
oraz o wszystkich podmiotach, które brały czynny 
udział w jej tworzeniu. W razie wykrycia przez 
autorów ewentualnych błędów są oni zobowiąza-
ni do niezwłocznego zgłoszenia ich do Redakcji.

Zdublowana publikacja
Prace, które zostały opublikowane na łamach 
innych czasopism lub książek, a także złożone 
w innych redakcjach, nie będą rozważane do 
publikacji na łamach PDP. Jeżeli na którymś 
z etapów prac redakcyjnych zajdzie podejrze-
nie, że tekst został opublikowany już wcześniej 
lub złożony do publikacji w innym wydawni-
ctwie, Redakcja PDP będzie dokładnie badać 
sprawę, a zakres jej postępowania będzie 
zgodny z zaleceniami COPE.

Plagiat
Redakcja PDP potępia wszelkie przejawy 
plagiatu. Wszystkie dane i publikacje wykorzy-
stane w trakcie powstawania pracy powinny 
zostać wskazane przez autorów. W przypadku 
podejrzenia o plagiat sprawa zostanie dokładnie 
zbadana. Zostaną zastosowane odpowiednie 

Editorial ethics

Below you will find information on the pub-
lishing ethics used by the Editorial Board of 
“Poland’s Demographic Past”. All entries are 
based on the recommendations of the Committee 
on Publication Ethics (COPE).

Ethics and Authors
All articles submitted to the PDP must be 
the independent, original works of the Authors. 
Papers will be checked by the Antyplagiat 
software to prevent plagiarism. The Author 
should inform the Editorial Board of the sources 
of financing of the publication and of all the en- 
tities that have actively participated in the cre- 
ation of the paper. If the Author finds any errors 
in his or her publication, he or she is obliged 
to report it to the Editorial Board immediately.

Duplicate publication
Papers that have been published in other jour-
nals or books, or even submitted to other edit- 
orial offices will not be considered for publica-
tion in PDP. In the situation where, at any stage 
of the editorial work, there is a suspicion that 
the paper has been published or submitted for 
publication, the PDP Editorial Board will thor- 
oughly investigate the matter and its scope will 
be consistent with the COPE recommendations.

Plagiarism
The PDP editors condemn all forms of plagia-
rism. All data and publications used in the prep- 
aration of the paper should be indic- 
ated by the Authors. If there is a suspicion 
of plagiarism, the case will be thoroughly investi- 
gated. Appropriate pathways of investigation 
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ścieżki postępowania. Dokładnej ocenie pod-
legać będzie stopień plagiatu. W zależności od 
jego stopnia wdrożone zostanie odpowiednie 
postępowanie. Redakcja zastrzega, że w razie 
rozpoznania ewidentnego plagiatu nie tylko od-
rzuci pracę, ale o sytuacji poinformuje również 
przełożonych autora/autorów. 

Sfabrykowanie danych
Redakcja PDP stoi na staży rzetelności 
wyników badań naukowych. Wszyscy autorzy 
zgłaszający pracę do PDP powinni dokładnie 
przedstawić proces badawczy oraz wykorzystane 
przez siebie dane. Wszystkie przejawy manipu-
lowania wynikami zostaną potępione, a o spra-
wie poinformowani przełożeni autora/autorów.

Autorstwo pracy 
i zmiany na liście autorów
Wszyscy badacze wymienieni jako autorzy 
pracy muszą mieć realny wkład w jej po-
wstanie. Redakcja PDP potępia wszystkie 
przejawy autorstwa widmo, autorstwa goś-
cinnego i grzecznościowego. W przypadku 
autorstwa gościnnego i grzecznościowego 
zaleca się przenoszenie jego nazwiska do 
sekcji „Podziękowania”. W razie wykrycia 
autora widmo zalecone jest ujęcie go na liście 
autorów, np. jako autora opracowania staty-
stycznego. Odnośnie do próśb o zmianę listy 
autorów danej pracy Redakcja zastrzega sobie 
konieczność dokładniejszego zbadania sprawy 
przed przychyleniem się do prośby.

Etyka a praca redakcji
Redakcja czasopisma PDP bierze odpowie-
dzialność za proces redakcyjny i wszystkie jego 
etapy, a także za treści publikowane na łamach 
czasopisma. W trakcie prac redakcyjnych po-
sługuje się przede wszystkim zasadą rzetelności 
naukowej. W przypadku kwestii etycznych 
Redakcja i Recenzenci postępują zgodnie z za-
sadami COPE, zatem w razie poważnych wąt-
pliwości dotyczących kwestii etycznych istnieje 
możliwość wprowadzania korekt, odrzucenia 
lub wycofania tekstu z druku. Redakcja PDP 
podjęła decyzję o tym, że jej członkowie nie 
mogą publikować na łamach czasopisma, po-
cząwszy od numeru 39 z 2017 roku (wyjątkiem 
są artykuły poświęcone samemu czasopismu).

based on COPE will be followed. The de-
gree of plagiarism will be carefully assessed. 
Depending on its degree, appropriate pro-
ceedings will be implemented. The Editors warn 
that in the case of evident plagiarism not only 
will the work be rejected, but the Author’s supe-
riors will also be informed of the situation.

Data fabrication
The PDP Editors ensure the reliability 
of the results of scientific research. All 
papers submitted to PDP should thoroughly 
demonstrate the research process and the data 
used. Any manipulation of the results will 
be condemned, and the Author’s superiors will 
be informed of the matter.

Authorship of the paper and 
changes to the list of authors
All researchers mentioned as authors of the pa-
per must make a real contribution to its crea-
tion. The PDP Editors condemn all mani- 
festations of ghost writing, guest authorship 
and courtesy authorship. In the case of guest 
and courtesy authorship, it is recommended 
to move the name to the acknowledgment sec-
tion. When ghost authorship (e.g., the author 
of a statistical analysis, etc.) is discovered, it is 
recommended to include him or her on the list 
of authors. In the event of requests to change 
the list of authors at every stage of editorial 
work, the Editorial Board reserves the right 
to examine the matter more thoroughly before 
accepting the request.

Ethics and editorial work
The Editorial Board of PDP takes respons- 
ibility for the entire editorial process and all 
of its stages, and also for the content published 
in the Journal. During the editorial process 
we primarily use the principle of scientific 
reliability. In the case of ethical problems, 
the Editorial Board and Reviewers follow 
the rules of COPE. It is therefore possible 
to correct, reject, or withdraw a text from 
print in the event of serious ethical concerns. 
The PDP editorial team decided that its mem-
bers can not publish in the Journal starting 
from issue 39 in 2017 (papers on the Journal 
itself are an exception).
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Konflikt interesów
Wszystkie wykryte lub zgłoszone konflikty inte-
resów zostaną sprawdzone przez Redakcję, zaś 
do czasu wyjaśnienia sprawy wszystkie prace 
redakcyjne nad artykułem zostaną wstrzymane.

Etyka a praca recenzenta
Recenzent pracuje nad artykułem anonimowo. 
Recenzja powinna być obiektywna, zgodna 
z zasadami rzetelności naukowej. Krytyka 
odnosząca się bezpośrednio do osoby autora 
uznawana jest za niewłaściwą. Recenzent 
nie powinien pozostawać w żadnej relacji 
z autorami tekstu. Tekst, nad którym pracuje 
Recenzent, powinien pozostawać w tajemnicy 
i do czasu publikacji nie może przez niego 
zostać w żaden sposób wykorzystany.

Zasady COPE zostały wprowadzone wraz 
z ukazaniem się tomu za 2018 rok.

Conflict of interest
All detected or reported conflicts of interest 
will be checked by the Editors. Until the mat-
ter is resolved all editorial work on the article 
will be suspended.

Ethics and review work
The reviewer works on the paper anonymously. 
The review should be objective and consistent 
with the principles of scientific reliability. 
Criticism that refers directly to the Author 
is considered inappropriate. The Reviewer 
should not have any relationship with 
the Authors of the text. The text the Reviewer 
is working on should be kept confidential and 
cannot be used by him or her in any way until 
its publication.

The Editorial Board has applied COPE prin-
ciples since publication of the 2018 volume.
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Dla Autorów

Artykuły do PDP nadsyłane są poprzez 
„Zaproponuj artykuł”. Teksty nie powinny 
przekraczać 1 arkusza wydawniczego z przy-
pisami oraz grafikami (40 tys. znaków). 
Redakcja pracuje nad artykułami przesłanymi 
w formie elektronicznej (zalecany MS Word). 
Jeśli artykuł zawiera standardowe wykresy, 
powinny być one również przekazane w arku-
szu kalkulacyjnym wraz ze źródłem danych 
(zalecany MS Excel). Uprasza się, by grafiki 
wygenerowane w innych programach, o ile to 
możliwe, zostały zapisane w formie oddziel-
nych, otwartych (edytowalnych) plików.

Na pierwszej stronie artykułu powinny znaleźć 
się następujące informacje:

1) nazwisko i afiliacja autora,
2) identyfikator ORCID,
3) email,
4) abstrakt (zapowiedź artykułu 

do 1000 znaków),
5) słowa lub frazy kluczowe.

Zaleca się, by we wstępie zostały ujęte nastę-
pujące punkty (2 i 6 częściowo, 7 opcjonalnie):

1) uzasadnienie podjęcia badań nad 
tematem,

2) podstawowe pojęcia,
3) przedmiot i zakres badań,
4) cele badań,
5) problem i pytania badawcze,
6) hipotezy robocze,
7) metody, techniki i narzędzia badawcze,
8) analiza źródeł i literatury przedmiotu.

Zasadnicza treść artykułu powinna być zwieńczo-
na podsumowaniem przeprowadzonych badań.

For Authors

Papers should be sent to PDP by “Submit 
a manuscript”. Articles should not exceed 
1 publishing sheet with footnotes and 
graphics (40,000 characters). The Editorial 
Staff work on articles sent electronically 
(MS Word is the recommended format). 
If articles contain standardised diagrams 
within the text they should be also sent 
in a spreadsheet together with the data 
source (MS Excel is recommended). Authors 
are requested to send graphics generated 
in other programs in separate editable files, 
if possible.

The first page of the article should contain 
the following information:

1) surname and affiliation of the author 
(university, faculty),

2) ORCID,
3) email,
4) abstract (a preview of the article up to 

1,000 characters),
5) keywords.

It is recommended that the following points 
be included in the introduction (2 and 6 partly, 
7 optionally):

1) justification for undertaking research,
2) basic notions,
3) subject matter and scope of research,
4) objectives of the research,
5) research problem and questions,
6) working hypotheses,
7) research methods, techniques and tools,
8) analysis of the sources and bibliography 

of the subject matter.
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The main part of the article should be concluded 
with a summary of the research carried out.

After the main body of the article the author 
should place the bibliography: all the sources 
and the literature of the subject matter (in sep- 
arate blocks). Listed publications must appear 
in footnotes. The form of the footnotes is re-
commended as follows: name of the archives, 
name of the fonds, archival reference number, 
pagination or foliation and optionally, in brack- 
ets, data on the document (who?, what?,  
where?, when?).

At the end of the article there is a summary 
(preceded by the title of the typescript) which 
is different from the abstract. The summa-
ry contains a comprehensive description 
of the research objective, sources, methods, 
results and the final conclusion.

Useful definitions can be found in Roland 
Pressat’s book entitled Słownik demogra-
ficzny / The Dictionary of Demography, 
edited by Ewa Frątczak and Aneta Ptak 
Chmielewska (Warszawa 2014).

Style of footnotes and bibliography:  
Chicago Style
Font: Times New Roman, 12 points
Line spacing: 1.5

Graphics, which consist of charts, photos, 
maps or diagrams should be monochrome, 
numbered and signed. Their location should 
be marked in the text, and the source should 
be provided in a separate file. The images 
should be attached in JPG or TIFF format 
at a resolution of at least 300 dpi. Charts 
should be attached with the source file 
allowing for its editing.

First, the authors of the articles take into account 
the remarks made by the reviewers, then the rep- 
resentative of the Editorial Office provides 
a number to the publisher, the author signs 
a publishing contract and, in the case of more 
than one author, also an authors’ declaration 
on the contribution to the publication.

Po zasadniczej treści artykułu należy umieścić 
wykaz publikacji; podawane są źródła i cała 
literatura przedmiotu (w odrębnych blokach). 
Wykazywane publikacje muszą występować 
w przypisach dolnych. Zaleca się, by w przy-
pisach dolnych zapis źródeł archiwalnych był 
następujący: nazwa archiwum, nazwa zespołu, 
sygnatura jednostki, paginacja czy foliacja i op-
cjonalnie w nawiasie dane o dokumencie (kto?, 
co?, gdzie?, kiedy?).

Na końcu artykułu zamieszcza się poprzedzo-
ne tytułem pracy streszczenie (summary), które 
jest różne od abstraktu. Zawiera ono synte-
tyczny opis celu badawczego, wykorzystanych 
źródeł, zastosowanych metod, otrzymanych 
wyników badań i końcową konkluzję.

Przydatne definicje zawiera publikacja 
Rolanda Pressata pod tytułem Słownik 
Demograficzny / The Dictionary of 
Demography, oprac. Ewa Frątczak i Aneta 
Ptak-Chmielewska (Warszawa 2014).

Styl przypisów dolnych i wykazu literatury:  
styl Chicago
Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.
Interlinia: 1,5

Grafika, na którą składają się wykresy, zdjęcia, 
mapy czy schematy powinna być monochro-
matyczna, ponumerowana oraz podpisana. Jej 
położenie powinno zostać oznaczone w tek-
ście, a źródło dostarczone w osobnym pliku. 
Zdjęcia powinny zostać dołączone w formacie 
JPG lub TIFF, w rozdzielczości wynoszącej 
co najmniej 300 dpi. Wykresy powinny zostać 
dołączone wraz z plikiem źródłowym pozwa-
lającym na jego edycję. W przypadku wyko-
rzystania grafiki niebędącej własnością autora, 
należy wypełnić dodatkowe oświadczenie.

Po uwzględnieniu przez autorów poszczegól-
nych artykułów uwag recenzentów, przedsta-
wiciel Redakcji przekazuje numer do prac 
wydawniczych, autor zaś podpisuje umowę 
wydawniczą oraz – w przypadku więcej niż 
jednego autora– również oświadczenie autorów 
o wkładzie w publikację.
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Etapy pracy wydawniczej:
1. Redakcja językowa (i techniczna) – zmiany 

proponowane przez redaktora są uzgadnia-
ne z poszczególnymi autorami.

2. Skład komputerowy.
3. Korekta autorska.
4. Korekta wydawnicza (korektor uwzględnia 

uwagi wprowadzone przez autorów w ko-
rekcie autorskiej).

5. Wprowadzanie poprawek (z korekty autor-
skiej i wydawniczej).

6. Rewizja korekty.
7. Przygotowanie okładki kolejnego numeru 

czasopisma.
8. Zgłoszenie uwag (ewentualne błędy 

wydawnicze) i opinii przez komitet 
redakcyjny.

9. Akceptacja numeru przez redaktora 
naczelnego.

10. Druk.

Publishing stages:
1. Linguistic and technical editing – the au- 

thors are consulted on changes suggested 
by the editor.

2. Computer typesetting.
3. Author proofreading.
4. Editorial proofreading (the proofreader 

analyses the changes suggested 
by the authors).

5. Introducing the changes suggested 
in the author and editorial proofreading.

6. Revision of the proofreading.
7. Preparation of the cover for the issue.
8. Submission of comments (possible editorial 

errors) and opinions by the editorial board.
9. Acceptance of the issue 

by the editor-in-chief.
10. Printing.
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Marta Chmiel-Chrzanowska,  
sekretarz redakcji  
(Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Adiunkt w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Jej zainteresowania oscylu-
ją wokół problematyki badań nad kulturą 
wielbarską, archeologią śmierci i archeologią 
środowiska. W swoich pracach często porusza 
zagadnienia związane z paleodemografią prze-
szłych społeczności. Jest współautorką takich 
artykułów, jak: Problemy i perspektywy badań 
paleodemograficznych nad kulturą wielbarską 
na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku 
oraz Useless Stones? The Potential of Lithics in 
Palaeodemographic Research.

Dariusz K. Chojecki,  
redaktor naczelny  
(Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje 
zainteresowania naukowe koncentruje na 
dziejach ludności tzw. Wielkiego Niemieckiego 
Wschodu, w tym Pomorza Zachodniego 
i Szczecina w XIX i pierwszej połowie XX 
stulecia. Jego domeną badawczą są procesy 
demograficzne rozpatrywane w kontekście 
przemian społecznych zachodzących w do-
bie wielkiej transformacji demograficznej. 
W narracji wyjaśniającej chętnie łączy źródła 
(i metody) o charakterze ilościowym ze źród-
łami jakościowymi. Autor rozpraw Ludność 
pruskiej prowincji Pomorze w latach 1919–1939. 
Przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym 
oraz Od społeczeństwa tradycyjnego do nowo-
czesnego. Demografia i zdrowotność głównych 
ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim 

Editorial Board

Marta Chmiel-Chrzanowska,  
Secretary of the Editorial Office 
(University of Szczecin, Poland)
Ph.D., researcher at the Department 
of Archaeology, University of Szczecin, her in-
terests revolve around the problems of research 
on Wielbark Culture, the archaeology of death 
and burial and environmental archaeology. 
In her papers she often discusses issues related 
to the paleodemography of past communities. 
She is a co-author of such articles as: Problemy 
i perspektywy badań paleodemograficznych nad 
kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska 
w Kowalewku [Problems and Prospects for 
Paleodemographic Research on the Wielbark 
Culture in the context of the Cemetery 
in Kowalewko], and Useless Stones? The Potential 
of Lithics in Palaeodemographic Research.

Dariusz K. Chojecki,  
Editor-in-chief  
(University of Szczecin, Poland)
Professor at the University of Szczecin. 
He focuses his academic interests on the popu-
lation history of the so-called Great German 
East, including Western Pomerania (Provinz 
Pommern) and Szczecin (Stettin) in the 19th 
and the first half of the 20th centuries. His re- 
search domain is demographic processes con-
sidered in the context of social changes taking 
place in the era of great demographic transform- 
ation. In an explanatory narrative, he eagerly 
combines quantitative and qualitative sources 
(and methods). Author of the treatise Ludność 
pruskiej prowincji Pomorze. Przemiany w ruchu 
naturalnym I migracyjnym w latach 1914–1939 
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w dobie przyśpieszonej industrializacji i urba-
nizacji w Niemczech (1871–1913). Współautor 
uhonorowanego wieloma nagrodami, w tym 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Topodemograficznego Atlasu Gmin Pomorza 
Zachodniego w 1871 roku, który znalazł swoją 
kontynuację w dziele Demografia – społe-
czeństwo – gospodarka. Atlas gmin Pomorza 
Zachodniego w 1939 roku. Od 2003 roku związa-
ny z Sekcją/Zespołem Demografii Historycznej 
Komitetu Nauk Demograficznych PAN. 
Funkcję redaktora naczelnego „Przeszłości 
Demograficznej Polski” objął w 2015 roku.

Antoinette Fauve-Chamoux  
(Szkoła Zaawansowanych Badań 
w Naukach Społecznych, Francja) 
Emerytowana Profesor, historyczka spo-
łeczna i demografka historyczna, zajmuje 
się historią rodziny w perspektywie porów-
nawczej, interdyscyplinarnej i genderowej 
w École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) i Centre de Recherches 
Historiques w Paryżu. Jest również związa-
na z Departamentem Statystyki i Studiów 
Populacji na Uniwersytecie Western Cape 
w Bellville, w Republice Południowej Afryki. 
W 2018 roku otrzymała tytuł Profesora 
Honoris Causa Uniwersytetu Babeş-Bolyai 
w Cluj-Napoca, w Rumunii. Była naukow-
cem Polskiej Akademii Nauk. Gościła jako 
profesor na Uniwersytecie w Montrealu 
w Kanadzie i Narodowym Uniwersytecie 
Salta w Argentynie. Była redaktorem 
naczelnym „Revue de la Bibliothèque 
Nationale de France” i sekretarzem ge-
neralnym Międzynarodowej Komisji ds. 
Demografii Historycznej. Wśród wielu jej 
publikacji znajduje się siedemnaście ksią-
żek, w tym antologia: A Global History of 
Historical Demography. Half a Century of 
Interdisciplinarity (Bern–New York 2016). 
Została odznaczona Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Rolf Gehrmann  
(Europejski Uniwersytet Viadrina, 
Niemcy)
Doktor habilitowany, wykładowca historii 
nowożytnej na Europejskim Uniwersytecie 

[Population of the Prussian Province 
of Pomerania. Changes in Vital Events and 
Migration 1914–1939] and Od społeczeństwa 
tradycyjnego do nowoczesnego. Demografia 
i zdrowotność głównych ośrodków miejskich 
Pomorza Zachodniego w dobie przyśpieszonej 
industrializacji i urbanizacji w Niemczech 
(1871–1913) [From Traditional to Modern 
Society. Demography and Health of Major 
Urban Centers in Western Pomerania 
in the Era of Accelerated Industrialization 
and Urbanization in Germany (1871–1913)]. 
Co-author of the multi-award-winning 
Topodemograficzny atlas gmin i obszarów 
dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku 
[Topodemographic Atlas of the Communes 
of Western Pomerania in 1871], which has 
found its continuation in Demografia – 
społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin 
Pomorza Zachodniego w 1939 roku 
[Demography – Society – Economy. Atlas 
of Western Pomerania Communes in 1939]. 
From 2003, he has been associated with 
the Section/Team of Historical Demography 
on the Committee of Demographic 
Sciences at the Polish Academy of Sciences. 
He took over the function of editor-in-chief 
of “Poland’s Demographic Past” in 2015.

Antoinette Fauve-Chamoux  
(School of Advanced Studies 
in the Social Sciences, France) 
Professor emerita, social historian and histor- 
ical demographer, she promotes the History 
of the Family from a comparative, interdisci-
plinary and gender perspective at the École 
des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), and the Centre de Recherches 
Historiques, Paris, France. She is also at-
tached to University of the Western Cape, 
Statistics and Population Studies Department, 
Bellville, Republic of South Africa, and 
is Professor Honoris Causa at Babeş-Bolyai 
University, Department of History, Cluj-Napoca, 
Romania. She was a researcher at the Polish 
Academy of Sciences (PAN), Warsaw, and 
visiting Professor at the University of Montréal, 
Canada and the National University of Salta, 
Argentina. She was editor-in-chief of the “Revue 
de la Bibliothèque Nationale de France” 
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Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, specjali-
zujący się w demografii historycznej, członek 
Arbeitskreis für Historische Demographie. 
Prowadzi badania w zakresie mikro – i ma-
krodemografii, zwłaszcza w Niemczech 
przed 1914 r. W kręgu jego zainteresowań 
znajdują się czynniki determinujące zachowa-
nia demograficzne, jak na przykład wyznanie 
religijne, i statystyki demograficzne z okresu 
przedstatystycznego.

Cezary Kuklo,  
zastępca redaktora naczelnego 
(Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Profesor Cezary Kuklo jest kierownikiem 
Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, 
Demografii i Statystyki w Instytucie 
Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz dyrektorem Centrum 
Badań Struktur Demograficznych 
i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy 
Środkowo-Wschodniej na tym uniwersytecie. 
Od 2000 roku pełni funkcję przewodniczącego 
Zespołu Demografii Historycznej w Komisji 
Nauk Demograficznych Polskiej Akademii 
Nauk, jest również członkiem prezydium 
Komitetu Nauk Demograficznych i wiceprze-
wodniczącym Komitetu Nauk Historycznych 
PAN (od 2016 r.). Wiceprezes Polskiego 
Towarzystwa Historycznego od września 2015 r. 
Jest członkiem wielu redakcji polskich czasopism 
akademickich i rad naukowych. Od wielu lat 
zajmuje się problemami społeczeństwa i rodziny 
w Europie przedindustrialnej, interesuje się 
zagadnieniami gospodarczymi i statystycznymi. 
Opublikował ponad 390 prac w kraju i za gra-
nicą. Autor dzieła Demografia Rzeczypospolitej 
przedrozbiorowej (Warszawa 2009).

Radek Lipovski  
(Uniwersytet Ostrawski, Czechy)
Doktor, pracownik naukowy na Wydziale 
Historii Uniwersytetu w Ostrawie w Czechach. 
Specjalizuje się w XIX-wiecznej historycznej 
demografii i historii kultury. Wraz z współ-
autorami, Lumírem Dokoupilem i Ludmilą 
Nesládkovą, opublikował książkę Populace 
Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy 
v éře modernizace: (od 60. let 19. století do první 
světové války) (2014).

and Secretary General of the International 
Commission for Historical Demography, 
a non-governmental organization. Among 
her many publications are seventeen books, 
including the anthology A Global History 
of Historical Demography. Half a Century 
of Interdisciplinarity (Bern–New York 2016). 
She has been awarded the Officer’s Cross 
of the Order of Merit of the Republic of Poland.

Rolf Gehrmann  
(European University Viadrina, 
Germany)
Dr. phil. habil., lecturer in Modern History 
at the Europa Universität Viadrina, Frankfurt 
(Oder), specialising in historical demography, 
a member of the Arbeitskreis für Historische 
Demographie, research in micro- and macro-
demography, especially in Germany before 
1914, with main interests in the factors deter-
mining demographic behaviour, as for example 
religious denomination, and demographic 
statistics of the proto-statistical age.

Cezary Kuklo,  
Deputy editor-in-chief  
(University of Bialystok, Poland)
Prof. Cezary Kuklo is Head of the Chair 
of Socio-Economic History, Demography 
and Statistics at the Institute of History 
and Political Sciences, the University 
of Białystok, and Director of the Centre 
for Studies on Demographic and Economic 
Structures of Premodern Central-Eastern 
Europe at the University. Since 2000 
he has been Chair of the Team for 
Historical Demography on the Committee 
for Demographic Sciences at the Polish 
Academy of Sciences, and he is also a mem-
ber of the presidium of the Committee 
for Demographic Sciences and Vice-Chair 
of the Committee for Historical Sciences 
of the PAS (since 2016). He has been Vice- 
President of the Polish Historical Society 
since September 2015. He is on many editor- 
ial boards of Polish academic journals and 
scientific councils. For many years he has dealt 
with the problem of society and family in prein-
dustrial Europe and been interested in the issues 
of economy and statistics. He has published 
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over 390 papers, both in Poland and abroad. 
Author of the scientific work Demografia 
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej [Demography 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth] 
(Warszawa 2009).

Radek Lipovski  
(University of Ostrava,  
Czech Republic)
Ph.D., researcher at the Department of History, 
Faculty of Arts, University of Ostrava, Czechia. 
He specializes in 19th-century historical de-
mography and cultural history. With co-authors 
Lumír Dokoupil and Ludmila Nesládková 
he published the book Populace Rakouského 
Slezska a severovýchodní Moravy v éře mod-
ernizace: (od 60. let 19. století do první světové 
války) [The Population of Austrian Silesia and 
Northeast Moravia in the era of moderniza-
tion: (from the 1860s to the First World War)] 
(Ostrava 2014).

Mikołaj Szołtysek  
(University of Warsaw, Poland; 
University of Regensburg, Germany)
Mikołaj Szołtysek is a Marie Curie research 
fellow at the University of Warsaw. He previ-
ously worked at the Max Planck Institute 
for Social Anthropology in Halle/Saale 
(Germany). He is also a former Deputy Head 
of the Laboratory of Historical Demography 
at the MPI for Demographic Research 
in Rostock (Germany). In 2015 he earned 
his post-doctoral degree (habilitation) 
at the Martin-Luther-University Halle- 
Wittenberg with the lifetime right to teach 
Social and Economic History at German 
universities. He collaborates in an extens- 
ive research network and is a member 
of several committees, commissions and 
boards related to demographic history, such 
as the board of the International Commission 
for Historical Demography (2010–) and 
the Scientific Committee of the European 
Society of Historical Demography (2016–). 
He also serves as Convener for the topic 
“History” for the European Population 
Conference. In 2006–2008 he was 
the Marie Curie Intra-European Fellow 
at the Cambridge Group for the History 

Mikołaj Szołtysek  
(Uniwersytet Warszawski, Polska; 
Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy)
Laureat stypendium Marii Skłodowskiej 
Curie, które realizuje na Uniwersytecie 
Warszawskim. Wcześniej pracował 
w Instytucie Antropologii Społecznej Maxa 
Planca w Halle/Saale (Niemcy). Jest także 
byłym zastępcą szefa laboratorium demografii 
historycznej w MPI dla badań demograficz-
nych w Rostocku (Niemcy). W 2015 roku 
uzyskał habilitację na Uniwersytecie Marcina 
Lutra w Halle-Wittenbergu z dożywotnim 
prawem nauczania historii społecznej i go-
spodarczej na niemieckich uniwersytetach. 
Współpracuje w rozległej sieci badawczej i jest 
członkiem kilku komitetów, komisji i zarzą-
dów związanych z historią demograficzną, 
takich jak zarząd Międzynarodowej Komisji 
Demografii Historycznej (2010–) i Komitet 
Naukowy Europejskiego Towarzystwa 
Demografii Historycznej (2016–). Działa 
czynnie w organizacji European Population 
Conference. W latach 2006–2008 był 
stypendystą w Cambridge Group for History 
of Population and Social Structure. Badania 
przeprowadzone w Wielkiej Brytanii zaowoco-
wały książką Rethinking East Central Europe: 
Family Systems and Co-residence in the Polish-
Lithuanian Commonwealth, opublikowaną 
w serii „Population, Famille et Société” (2015). 
Od tego czasu jest zaangażowany w rozwój  
The Mosaic Project, jednego z największych 
projektów infrastrukturalnych w demografii 
historycznej i socjologii rodzinnej w Europie.

Jurgita Verbickienė  
(Uniwersytet Wileński, Litwa)
Profesor na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Wileńskiego. Jej zainteresowania 
naukowe obejmują historię społeczno-kulturową 
Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim, współ-
czesne formy prezentacji dziedzictwa i historię 
porównawczą Żydów i innych niechrześcijań-
skich społeczności na Litwie. Interesuje się 
demografią historyczną rodziny wschodnioeu-
ropejskich Żydów w czasach wczesnonowożyt-
nych, funkcjonowaniem w Wielkim Księstwie 
Litewskim pomówień o mordy rytualne i ad-
optowaniem i różnicami tego mitu w Europie 
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Zachodniej i Wschodniej, tworzeniem się spo-
łecznego i prawnego statusu Żydów oraz innych 
niechrześcijańskich grup w czasach wczesno-
nowożytnych. Koordynator i kierownik wielu 
międzynarodowych projektów naukowych oraz 
redaktor publikacji: Synagogues in Lithuania. 
A Catalogue (vol. 1: A–M, Vilnius 2010,  
vol 2: N–Ž, Vilnius 2012; wspólnie z Alizą 
Cohen-Muchlin, Sergeyem Kravtsovem, 
Vladimirem Levinem, Giedrė Mickūnaitė), 
Lietuvos Žydai. Istorinė studija (Vilnius 2012; 
wspólnie z Dariusem Staliūnasen i Vladasem 
Sirutavičiusem), Historical Demography 
Studies and Their Application on the Basis 
of the Jewish Censuses of the Grand Duchy 
of Lithuania, a także stworzonej razem z dok-
torantami mobilnej aplikacji z rozszerzoną 
rzeczywistością – „Discover Jewish Lithuania” 
(http://discoverjewishlithuania.com/en/) – 
prezentującej w kilku językach żydowskie 
dziedzictwo w ośmiu miastach i miasteczkach 
współczesnej Litwy.

Yurii Voloshyn  
(Połtawski Narodowy Uniwersytet 
Pedagogiczny im. V.G. Korolenki, 
Ukraina)
Profesor Wydziału Historii Ukraińskiej 
na Uniwersytecie Pedagogicznym 
im. V.G. Korolenki w Połtawie na Ukrainie. 
Jego głównym przedmiotem badań są historia 
społeczna i demografia kozackiej Ukrainy 
(Hetmanatu) w XVIII wieku. Ostatnia książ-
ka pod tytułem Społeczność miejska Połtawy 
w drugiej połowie osiemnastego stulecia jest 
poświęcona demograficznym procesom i życiu 
codziennemu w największym centrum admi-
nistracyjnym Hetmanatu.

Konrad Wnęk  
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Pracownik naukowy Zakładu Archiwistyki 
i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ma-
gisterskie ukończył w 1994 roku, następnie 
podjął studia doktoranckie na Wydziale 
Historycznym. Po uzyskaniu doktoratu 
w 1998 roku został zatrudniony na stanowi-
sku asystenta, a następnie adiunkta na UJ. 
Interesuje się historią gospodarczą, społeczną 

of Population and Social Structure.  
The research carried out in the UK res- 
ulted in his book Rethinking East Central 
Europe: Family Systems and Co-residence 
in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
published as part of the series “Population, 
Famille et Société” (2015). Since then, he has 
been involved in developing The Mosaic 
Project, one of the largest infrastructural 
projects in historical demography and family 
sociology in Europe.

Jurgita Verbickienė  
(University of Vilnius, Lithuania)
Jurgita Verbickienė is an associate professor 
in the Faculty of History at Vilnius University. 
Her academic interests cover the socio- 
cultural history of the Jews in the Grand Duchy 
of Lithuania, contemporary forms of the  
presentation of heritage and the compara-
tive history of Jews and other non-Christian 
communities in Lithuania. She is inter-
ested in the historical family demography 
of East European Jews in Early Modern 
times, the functioning of Blood libel accusa-
tions in the Grand Duchy of Lithuania and 
the adaptation and differences of this myth 
in Western and Eastern Europe, and the cre-
ation of the social and legal status of Jews and 
other non-Christian groups in Early modern 
times. She has been both research coordinator 
and head of several international research pro- 
jects, and editor of the publications 
Synagogues in Lithuania. A Catalogue 
(vol. 1: A–M, Vilnius 2010, vol. 2: N–Ž, 
Vilnius 2012; ed. with Aliza Cohen-Muchlin, 
Sergey Kravtsov, Vladimir Levin and Giedrė 
Mickūnaitė), Lietuvos Žydai. Istorinė 
studija [Lithuanian Jews. Historical Studies] 
(Vilnius 2012; ed. with Darius Staliūnas and 
Vladas Sirutavičius), Historical Demography 
Studies and their Application on the Basis 
of the Jewish Censuses of the Grand Duchy 
of Lithuania, and together with Ph.D. stu-
dents created a mobile app with augmented  
reality called Discover Jewish Lithuania 
(http://discoverjewishlithuania.com/en/), 
which presented Jewish heritage in several 
languages in eight towns and villages in con-
temporary Lithuania.
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i demografią historyczną XIX i XX wieku, 
jest specjalistą od zastosowania metod maso-
wych w badaniach historycznych. W swojej 
pracy szeroko wykorzystuje metody analizy 
kwantytatywnej i komputerową wizualiza-
cję danych. Zajmuje się również geografią 
historyczną i wykorzystaniem systemów GIS 
w badaniach historycznych. W 2011 roku 
uzyskał stopień doktora habilitowanego na 
podstawie pracy Własność nieruchomości 
w Krakowie w połowie XIX w. Studium nad 
stałym katastrem galicyjskim. Jest członkiem 
wielu towarzystw naukowych w Polsce i za gra-
nicą, aktywnym członkiem Zespołu Demografii 
Historycznej PAN, European Society of 
Historical Demography, Social Science History 
Association i wielu innych.

Agnieszka Zielińska  
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Polska)
Doktor habilitowana, od 2004 roku jest pra-
cownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jej zainteresowania koncentrują się wokół 
historii ziem zaboru pruskiego, w tym szcze-
gólnie Prus Zachodnich. Interesują ją również 
zagadnienia z demografii historycznej i prze-
miany społeczno-gospodarcze w XIX oraz na 
początku XX wieku. W swoich artykułach 
opisuje także współczesne procesy demogra-
ficzne. Do jej głównych publikacji zaliczyć 
należy: W poszukiwaniu lepszego jutra: procesy 
migracyjne Torunia w 1. połowie XIX wieku 
(Toruń 2006) oraz Przemiany struktur demo-
graficznych w Toruniu w XIX i na początku 
XX wieku (Toruń 2012). Od 2009 roku jest 
redaktorem naukowym czasopisma „Rocznik 
Toruński”. Wchodzi także w skład redakcji 
czasopisma „KLIO”. 

Yurii Voloshyn  
(Scientific Schools of the Poltava V.G. 
Korolenko National Pedagogical 
University, Ukraine)
Professor of the Department of Ukrainian 
History, at the Poltava V.G. Korolenko 
National Pedagogical University (Ukraine). 
The main focus of his research is on the so-
cial and demographic history of the Cossack 
Ukraine (Hetmanate) of the eighteenth 
century. His latest book, Міська спільнота 
Полтави другої половини XVIII ст [The City 
Community of Poltava in the Second 
Half of the 18th Century], is dedicated 
to demographic processes and daily life 
in one of the biggest administrative centres 
of the Hetmanate.

Konrad Wnęk  
(Jagiellonian University, Poland)
Ph.D. with habilitation at the Department 
of Archival Studies and Quantitative 
Methods, Institute of History, Jagiellonian 
University. He completed his master’s degree 
in 1994, and then he commenced doctoral 
studies at the Faculty of History. After obtain-
ing a Ph.D. in 1998, he was employed as an 
Assistant and then as an Assistant Professor 
at the Jagiellonian University. He is inter-
ested in economic and social history, as well 
as the historical demography of the 19th and 
20th centuries and is a specialist in the appli- 
cation of mass methods in historical research. 
In his work he widely uses quantitative ana- 
lysis methods and computer data visualiza-
tion. He also deals with historical geography 
and the use of GIS systems in historical 
research. In 2011, he obtained a postdoctoral 
degree on the basis of his work Własność 
nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. 
Studium nad stałym katastrem galicyjskim 
[Property Ownership in Kraków in the  
Mid-19th Century. A Study of the Permanent 
Galician Cadastre]. He is a member 
of many academic societies in Poland and 
abroad, an active member of the Historical 
Demographic Group of the Polish Academy 
of Sciences, the European Society 
of Historical Demography, the Social Science 
History Association and many others.
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Agnieszka Zielińska  
(Nicolaus Copernicus University 
in Toruń, Poland)
Ph.D. with habilitation at the Institute 
of History and Archival Studies 
of the Nicolaus Copernicus University 
in Toruń since 2004. Her interests are focused 
on the history of the Prussian land, especially 
West Prussia. She is also interested in issues 
related to historical demography and socio-
economic changes in the 19th and early 20th 
centuries. In her articles, she describes con-
temporary demographic processes.  
Her main publications include: W poszukiwa-
niu lepszego jutra: procesy migracyjne Torunia 
w 1. połowie XIX wieku [In Search of a Better 
Tomorrow: Toruń’s Migration Processes 
in the First Half of the 19th Century] 
(Toruń 2006), and Przemiany struktur demo-
graficznych w Toruniu w XIX i na początku 
XX wieku [Changes in Demographic struc-
tures in Toruń in the 19th and Early 20th 
Centuries] (Toruń 2012). Since 2009, she has 
been the scientific editor of the “Rocznik 
Toruński” journal. She is also a member 
of the editorial board of the “KLIO” journal.
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Jan Berger  
(Główny Urząd Statystyczny, Polska)
Pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, 
archiwista i historyk. Zajmuje się badaniami nad 
rozwojem statystyki w Królestwie Polskim w dru-
giej połowie XIX wieku. W swoich pracach 
omawia zagadnienia związane z dawnymi spisami 
ludności oraz koncentruje uwagę na instytucjo-
nalnych ramach funkcjonowania służb statystycz-
nych. Jest współredaktorem serii wydawniczej 
GUS „Historia Polski w liczbach” oraz autorem 
biogramów statystyków polskich. Od lat współ-
pracuje z „Wiadomościami Statystycznymi”.

Ewa Frątczak  
(Szkoła Główna Handlowa, Polska)
Profesor Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Kieruje Zakładem Analizy 
Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych. 
Zajmuje się statystyką i demografią, analizami 
wzdłużnymi, zaawansowanymi modelami sta-
tystycznymi, teorią i praktyką badań przekro-
jowych, retrospektywnych i prospektywnych. 
Autorka licznych publikacji funkcjonujących 
w polskim i zagranicznym obiegu naukowym, 
w tym 30 monografii i prac pod redakcją. 
Członkini wielu towarzystw międzynarodo-
wych. Od 2013 roku wchodzi w skład Editorial 
Board Statistical Associates Publishers. 
W latach 2006–2011 brała udział w Governing 
Committee oraz Executive Committee w pro-
jekcie RECWOWE – Reconciling Work and 
Welfare in Europe – Network of Excellence, 
realizowanym w 6. programie ramowym UE, 
kierując pracami polskiego zespołu badaw-
czego. Przez dwie kadencje przewodniczyła 

Academic Advisory 
Board

Jan Berger  
(Statistics Poland, Poland)
An employee of the Central Statistical 
Office, archivist and historian, his research 
focuses on the development of statistics 
in the Kingdom of Poland in the second 
half of the nineteenth century. In a number 
of works, he discusses issues related to old  
censuses and focuses on the institutional 
framework of the functioning of statistical 
services. He is co-editor of the GUS publish-
ing series, “Historia Polski w liczbach”. Author 
of biographies of Polish statisticians. For years 
he has worked with “Statistical News”.

Ewa Frątczak  
(Warsaw School of Economics, Poland)
Professor at the Warsaw School of Economics, 
she manages the Department of Analysis  
of the History of Events and Multilevel 
Studies. She works with statistics and  
demographics, longitudinal analyses,  
advanced statistical models, and the theory 
and practice of cross-sectional, retrospective 
and prospective studies. Author of numerous 
publications in the Polish and international 
academic press, including 30 monographs 
and edited works. A member of multiple 
international societies. From 2013, she has 
been on the Editorial Board of Statistical 
Associates Publishers. In the years 2006–2011 
she was on the Governing Committee and 
the Executive Committee for the project 
RECWOWE – Reconciling Work and 
Welfare in Europe – Network of Excellence, 
implemented in the 6th Framework 
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Komitetowi Nauk Demograficznych oraz 
pełniła funkcję sekretarza Rządowej Rady 
Ludnościowej. Od 2013 roku angażuje się 
w organizację międzynarodowych konferencji 
w Szkole Głównej Handlowej. Jest propaga-
torką wiedzy na temat zaawansowanych analiz 
statystycznych, w tym data mining.

Radosław Gaziński  
(Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Profesor w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się 
dziejami społeczno-gospodarczymi nowożytnego 
Pomorza, w tym wymianą handlową lądową 
i morską oraz żeglugą na akwenach Bałtyku 
i Morza Północnego. Ponadto bada zagadnienia 
archiwoznawcze, zwłaszcza dzieje archiwów 
i zespołów archiwalnych na obszarze Pomorza 
i Królestwa Pruskiego, a także zgłębia problemy 
nowożytnej pomorskiej kancelarii. Podejmuje 
również badania nad społeczeństwem pomor-
skim, zwłaszcza mieszczaństwem, urzędnikami 
miejskimi i książęcymi oraz społecznością fran-
cuskich hugenotów w Szczecinie.

Marek Górny  
(Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Podejmuje zagadnienia związane z historią 
społeczno-gospodarczą, demografią historycz-
ną, genealogią i antroponimią historyczną. 
Kieruje pracami Wydawnictwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W latach 2000–2015 pełnił 
funkcję redaktora naczelnego „Przeszłości 
Demograficznej Polski”. Autor m.in. takich 
rozpraw, jak: Przezwiska i nazwiska chłopów 
pałuckich w XVII wieku. Pochodzenie i budowa 
czy Rodzina chłopska w świetle swoich antro-
ponimów. Studia nad kulturą nazewniczą wsi 
pałuckiej w XVII wieku, a także wielu arty-
kułów poświęconych szeroko pojętej historii 
społeczno-gospodarczej. Redaktor periodyku 
„Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 
i wydawca prac historycznych w serii „Badania 
z dziejów społecznych i gospodarczych”.

Irena E. Kotowska  
(Szkoła Główna Handlowa, Polska)
Profesor demografii w Instytucie Statystyki 
i Demografii Szkoły Głównej Handlowej 

Program, managing the work of the Polish 
research team. For two terms she chaired 
the Demographic Sciences Committee and 
served as the secretary of the Government 
Population Council. From 2013 she has been 
heavily involved in the organization of inter-
national conferences at the Warsaw School 
of Economics. She is a promoter of knowledge 
on advanced statistical analyses, including 
data mining.

Radosław Gaziński  
(Univercity of Szczecin, Poland)
Professor Radosław Gaziński works 
at the Institute of History, University 
of Szczecin. His field of research is the socio-
economic history of early modern period 
Pomerania, including land and sea trade as well 
as maritime transport in the waters of the Baltic 
and the North Sea. In addition, he stud-
ies archival science, especially the history of 
archives and archival complexes in Pomerania 
and the Kingdom of Prussia. He also explores 
the problems of the Pomeranian Chancellery 
in the early modern period. Added to this, 
he undertakes research on Pomeranian society, 
especially the burghers, city and princely offi-
cials, and the community of French Huguenots 
in Szczecin.

Marek Górny  
(University of Wrocław, Poland)
Professor at the University of Wrocław. In 
his research he deals with with issues related 
to socio-economic history, historical demo- 
graphy, genealogy and historical anthroponymy. 
He manages the work of the University of 
Wrocław Publishing House. In 2000–2015 
he was the editor-in-chief of “Poland’s 
Demographic Past”. Author of such a works 
as: Przezwiska i nazwiska chłopów pału-
ckich w XVII wieku. Pochodzenie i budowa 
[Nicknames and Surnames of Pałuki  
Peasants in the 17th Century. Origin and 
Construction] and Rodzina chłopska w świetle 
swoich antroponimów. Studia nad kulturą 
nazewniczą wsi pałuckiej w XVII wieku 
[The Peasant Family in the Light of their 
Anthroponyms. Studies on the Naming 
Culture of the Pałuki Region in the 17th 
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w Warszawie. Główne obszary jej zaintere-
sowań naukowych to: ludność i ekonomia; 
płodność, rodzina, gender i rynek pracy; 
starzenie się ludności; projekcje demogra-
ficzne; polityka ludnościowa; polityka spo-
łeczna. Przewodnicząca Komitetu Nauk 
Demograficznych Polskiej Akademii Nauk 
(2011–2019), członkini komitetu redakcyj-
nego czasopisma „Studia Demograficzne” 
i wielu krajowych ciał doradczych, w tym 
Naukowej Rady Statystycznej przy Głównym 
Urzędzie Statystycznym, Rządowej Rady 
Ludnościowej, Zespołu Interdyscyplinarnego 
do Spraw Współpracy Naukowej z Zagranicą 
MNiSW, zarządu Fundacji Rozwoju Nauki 
Polskiej (2008–2016) i wiceprzewodnicząca 
tegoż zarządu (2012–2016). Pełniła funkcję 
eksperta krajowego w Radzie Europy, OECD 
i Komisji Europejskiej. W latach 2008–2012 
reprezentowała Polskę w FP7 Social Sciences 
and Humanities Programme Committee. 
Była członkiem Expert Group on Social 
Investment for Growth and Cohesion 
(2012–2013) oraz The Horizon 2020 Advisory 
Group for European Research Infrastructure 
(2017–2018) przy Komisji Europejskiej. 
Obecnie pracuje jako ekspert w Population 
Europe (od 2010 r.). Jest koordynatorem na 
szczeblu krajowym Generations and Gender 
Programme (GGP), międzynarodowego 
programu badawczego dotyczącego przyczyn 
i skutków zmian w rodzinie, proporcjach płci 
oraz w związkach międzypokoleniowych, a tak-
że członkiem konsorcjum GGP.

Krzysztof Mikulski, przewodniczący 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
Polska)
Profesor pracujący na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, prezes Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, wiceprzewodniczą-
cy Komitetu Nauk Historycznych przy PAN. 
W krąg jego zainteresowań naukowych wcho-
dzą dzieje państwa krzyżackiego od XIII do 
XV wieku oraz ziem polskich w okresie istnienia 
I Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Prus Królewskich. Ważniejsze prace: 
Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego 
od połowy XVI do końca XVII w. (Toruń 1994), 
Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV 

Century], as well as many papers devoted 
to the broadly understood socio-economic 
history. Editor of the periodical “Genealogia. 
Studia i materiały historyczne” [Genealogy. 
Historical Studies and Materials] and publish-
er of historical works in the series “Badania 
z dziejów społecznych i gospodarczych” 
[Research on Social and Economic History].

Irena E. Kotowska  
(Warsaw School of Economics, Poland)
Irena Elżbieta Kotowska is Professor 
of Demography at the Institute of Statistics 
and Demography, Warsaw School 
of Economics. Her main areas of publication 
are population and economy; fertility, fam-
ily, gender and the labour market; population 
ageing; demographic projections; population-
related policy, and social policy. She was Chair 
of the Committee on Demographic Studies, 
Polish Academy of Sciences (2011–2019), 
a member of the Editorial Committee 
of “Studia Demograficzne”, a member of sev-
eral national level bodies: the Scientific 
Council on Statistics of the Central Statistical 
Office, the Government Population Council, 
the Interdisciplinary Council for International 
Cooperation of the Ministry of Science and 
Higher Education, the Advisory Board for the 
Foundation for Polish Science (2008–2016), 
and a vice-chair of the Advisory Board 
(2012–2016). She has served as a national 
expert for the Council of Europe, OECD and 
the European Commission. From 2008–2012 
she was a representative of Poland on the FP7 
Social Sciences and Humanities Programme 
Committee. She was a member of the Expert 
Group on Social Investment for Growth and 
Cohesion (2012–2013) and the Horizon 2020 
Advisory Group for European Research 
Infrastructure (2017–2018), European 
Commission. Currently, she is working as an 
expert for Population Europe (since 2010). 
She is the country-level coordinator for 
the Generations and Gender Programme 
(GGP), the international research programme 
on the causes and consequences of family  
dynamics, gender and intergenerational 
relationships, and a member of the GGP 
Consortium Board.
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do początku XVIII wieku (Toruń 1999), Pułapka 
niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta 
wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie 
Torunia w XVII i XVIII wieku) (Toruń 2004), 
Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu 
(Warszawa 2015), Mikołaj Kopernik. Środowisko 
społeczne, pochodzenie i młodość (Toruń 2015). 
Jest też współautorem (wraz z Jackiem Wijaczką) 
podręcznika akademickiego Historia powszechna. 
Wiek XVI–XVIII (Warszawa 2012). Opracował 
spisy urzędników ziemskich Prus Królewskich 
XV–XVIII w., Kujaw i ziemi dobrzyńskiej 
(wspólnie z Wojciechem Stankiem) oraz Inflant 
(wspólnie z Andrzejem Rachubą). Jest też współ-
autorem kilku edycji źródłowych dotyczących 
skarbowości Torunia w średniowieczu, lustracji 
woj. sieradzkiego w 1765 roku, księgi ławniczej 
miasta Nowego nad Wisłą z XV–XVI wieku.

Ludmila Nesládková  
(Uniwersytet Ostrawski, Czechy)
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
w Ostrawie. Jej uwaga skupia się na historycz-
nych badaniach przemian demograficznych 
i urbanizacji w makroregionie środkowo-
europejskim w dobie modernizacji, a także 
na wybranych problemach historii Żydów na 
ziemiach czeskich, szczególnie w odniesieniu 
do regionu morawskiego od XVIII wieku do 
końca lat trzydziestych XX wieku. Członkini 
zespołu, który zajmował się odtworzeniem de-
mograficznego rozwoju ziem czeskich w długim 
trwaniu, w okresie od XVII do XIX wieku. 
Projekt był związany z międzynarodowymi ba-
daniami porównawczymi historycznych popula-
cji w Europie, zainicjowanymi przez francuski 
Narodowy Instytut Studiów Demograficznych 
(INED) i Międzynarodową Unię Badań 
Naukowych o Ludności (IUSSP). Obecnie 
docent Nesládková zajmuje się historyczno-de-
mograficznymi badaniami Północnych Moraw 
i Śląska Austriackiego/Czeskiego w kontekście 
większych i mniejszych populacji oraz w per-
spektywie antropologii historycznej i etnologii. 
Jest autorką setek opracowań i członkinią 
rady redakcyjnej „Historická demografie”, 
wydawanej przez Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Karola i Instytutu Etnologii 
Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Krzysztof Mikulski, chairman  
(Nicolaus Copernicus University 
in Toruń, Poland)
Professor Krzysztof Mikulski works 
at the Nicolaus Copernicus University 
in Toruń. He is President of the Polish 
Historical Society, and vice-chairman 
of the Historical Sciences Committee 
at the Polish Academy of Sciences. 
His academic interests include the his-
tory of the Teutonic Order from the 13th 
to the 15th centuries and Polish lands during 
the existence of the First Polish Republic, 
with particular emphasis on Royal Prussia. 
His major works are Osadnictwo wiejskie 
województwa pomorskiego od połowy XVI 
do końca XVII w. [The Rural Settlement 
in the Pomeranian Voivodeship from 
the Mid-16th to the End of the 17th Century] 
(Toruń 1994), Przestrzeń i społeczeństwo 
Torunia od końca XIV do początku XVIII 
wieku [The Area and Society of Toruń from 
the End of the 14th Century to the Beginning 
of the 18th Century] (Toruń 1999), Pułapka 
niemożności. Społeczeństwo nowożytnego 
miasta wobec procesów modernizacyjnych 
(na przykładzie Torunia w XVII i XVIII 
wieku) [The Trap of Incapacity. Modern 
Urban Society in the Face of Modernization 
Processes (as Illustrated by Toruń in the 17th 
and 18th Centuries)] (Toruń 2004), 
Tarcze herbowe z kościoła mariackiego 
w Toruniu [Coats of Arms from St. Mary’s 
Church in Toruń] (Warszawa 2015), and 
Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, 
pochodzenie i młodość [Nicolaus Copernicus. 
Social Environment, Origin and Youth] 
(Toruń 2015). He is also co-author (with Jacek 
Wijaczka) of the Historia powszechna. Wiek 
XVI–XVIII [History of the World. 16th–18th 
Centuries] (Warszawa 2012). He compiled 
lists of civil servants of Royal Prussia from 
the 15th to the 18th centuries, Kujawy and 
Dobrzyń region (with Wojciech Stanek) and 
Livonia (with Andrzej Rachuba). He is also 
co-author of several source editions concern-
ing the treasury of Toruń in the Middle Ages, 
an overview of the Sieradz Voivodship in 1765, 
and a book of the City Council of Nowe nad 
Wisłą in the 15th and 16th centuries.
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Ludmila Nesládková  
(University of Ostrava,  
Czech Republic)
Associate professor in the Department 
of History at the University of Ostrava, 
Faculty of Arts. Her attention has focused 
on the historical demographic research 
of demographic transition and urbaniza-
tion in the Central European macroregion 
in the era of modernization, as well as on 
some selected problems of the history of Jews 
in the Czech lands, particularly with respect 
to the Moravian region from the 18th century 
to the end of the 1930s. Member of a team 
which dealt with the reconstruction of the 
demographic development of the Czech lands 
in long time ranges from the 17th–19th centur- 
ies. The project was involved in international 
comparative research of historical populations 
in Europe, initiated by the French National 
Institute for Demographic Studies (INED) 
and the International Union of Scientific 
Research on Population (IUSSP). Currently, 
Dr Nesládková deals with the historical-
demographical research of Northern Moravia 
and Austrian/Czech Silesia in the context 
of the majority and marginal populations 
and from the point of view of the overhangs 
into the field of historical anthropology and 
ethnology. She is the author of hundreds 
of studies and a member of the Editorial 
Board of Historical Demography, which is is-
sued by the Faculty of Humanities at Charles 
University and the Institute of Ethnology 
of the Czech Academy of Sciences in Prague.

Marek Okólski  
(University of Warsaw and Lazarski 
University, Poland)
Ph.D. in Economics. Professor and Chair 
of International Economics, Lazarski 
University. Between 1993 and 2016 Director 
of the Centre for Migration Research, 
University of Warsaw. Also Chairman 
of the Committee for Migration Studies, 
Polish Academy of Sciences and Member 
of the Government Population Council. Major 
area of study: the relationship between demo- 
graphic process and social change. Recent 
publications: Diverse, Fragile and Fragmented: 

Marek Okólski  
(Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet 
łazarskiego, Polska)
Doktor ekonomii, profesor i kierownik 
Katedry Ekonomii Międzynarodowej na 
Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie. 
W latach 1993–2016 dyrektor Centrum Badań 
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 
również przewodniczący Komitetu Badań nad 
Migracjami PAN i członek Rządowej Rady 
Ludności. Główny obszar badań: związki 
między procesami demograficznymi a zmia-
ną społeczną. Ostatnie publikacje: Diverse, 
Fragile and Fragmented: The New Map of 
European Migration, „Central and Eastern 
European Migration Review”, wersja on-line 
z 27 września 2018 r. (współautor: Russel 
King), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa 
(Warszawa 2018; redaktor i współautor), Polish 
Emigration to the UK after 2004; Why Did So 
Many Come?, „Central and Eastern European 
Migration Review” 2014, vol. 2 (3) (współ-
autor: John Salt), Demografia. Współczesne 
zjawiska i teorie (Warszawa 2012; współautor: 
Agnieszka Fihel); European Immigrations: 
Trends, Structures and Policy Implications 
(Amsterdam 2012; redaktor i współautor), 
Modernising Impacts of Emigration, „Studia 
Socjologiczne” 2012, nr 3 (206). W la-
tach 2007–2009 koordynował międzynarodo-
wy projekt badawczy w ramach 6. programu 
ramowego Komisji Europejskiej dotyczące-
go Mediterranean and Eastern European 
Countries as New Immigration Destinations 
in the European Union, a w latach 2013–
2018 – projekt Narodowego Centrum Nauki 
„Maestro” na temat niedokończonego przejścia 
migracyjnego i starzenia się ludności w Polsce.

Dominik Rozkrut  
(Główny Urząd Statystyczny, 
Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
absolwent Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2003 roku 
uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych 
w specjalności: ekonomia, ekonometria, 
statystyka i analiza szeregów czasowych na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Pracownik 
naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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The New Map of European Migration, 
“Central and Eastern European Migration 
Review”, online first, 27 September 2018 (co-
author Russell King), Wyzwania starzejącego 
się społeczeństwa [Challenges of the Aging 
Society] (Warszawa 2018; editor and co- 
author), Polish Emigration to the UK af-
ter 2004; Why Did So Many Come?, 
“Central and Eastern European Migration 
Review” 2014, vol. 2 (3) (co-author John 
Salt), Demografia. Współczesne zjawiska 
i teorie [Demography. Contemporary Issues 
and Theories] (Warszawa 2012; co-author 
Agnieszka Fihel); European Immigrations: 
Trends, Structures and Policy Implications 
(Amsterdam 2012; editor and co-author), 
Modernising Impacts of Emigration, 
“Studia Socjologiczne” 2012, vol. 3 (206).  
In 2007–2009 coordinated an international  
research project within the 6th European 
Commission Framework Program 
on Mediterranean and Eastern European 
Countries as New Immigration Destinations 
in the European Union, and in 2013–2018 
a National Centre of Science “Maestro” proj-
ect on Unfinished Migration Transition and 
Population Ageing in Poland.

Dominik Rozkrut  
(Statistics Poland, University 
of Szczecin, Poland)
Ph.D, President of Statistics Poland. Having 
graduated from the School of Economics 
and Management at the University 
of Szczecin (Poland), he has held a Ph.D. 
in Economics, Statistics, Econometrics and 
Time Series Analysis since 2003. Researcher 
at the University of Szczecin. From 2008–2016 
he worked as Director of the Statistical Office 
in Szczecin, where he conducted surveys on sci-
ence, technology and innovations, the informa-
tion society, and transport and communication. 
He includes approximately one hundred sci- 
entific publications in his considerable aca-
demic achievements. He is also author and co-
author of many scientific studies. As a member 
of several intergovernmental working groups, 
he successfully manages statistical cooperation 
with international organizations in Europe 
and worldwide, leading works on various 

W latach 2008–2016 był dyrektorem Urzędu 
Statystycznego w Szczecinie, gdzie prowadził 
badania z zakresu nauki, techniki, innowacji 
i społeczeństwa informacyjnego oraz transpor-
tu i łączności. W swoim dorobku ma około 
stu opublikowanych pozycji naukowych, brał 
udział w przygotowaniu licznych opracowań 
o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Jest 
członkiem wielu zespołów międzyresorto-
wych. Kieruje współpracą statystyki pub-
licznej z organizacjami międzynarodowymi 
w Europie i na świecie. Reprezentuje polską 
statystykę publiczną na spotkaniach wysokiego 
szczebla w ramach systemów statystycznych 
organizacji międzynarodowych. Z uwagi na 
pełnioną funkcję przedstawia stanowisko 
kraju na forum Komitetu ds. Europejskiego 
Systemu Statystycznego (ESSC), 
Konferencji Statystyków Europejskich 
Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Narodów Zjednoczonych (CES UNECE), 
Komisji Statystycznej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (UNSC) oraz na forum 
Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (CSSP OECD). Ponadto został wy-
brany do udziału w pracach strategicznych ciał 
nadających kierunki działania wspomnianym 
organizacjom międzynarodowym. Jest również 
członkiem komitetu redakcyjnego corocznej 
publikacji dotyczącej osiągnięć Europejskiego 
Systemu Statystycznego – „Raport ESS”.

Krzysztof Zamorski  
(Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Profesor współczesnej historii w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kierownik zakładu Historii Historiografii 
i Metodologii Historii. Od 1997 roku wy-
daje we współpracy z prof. Maciejem 
Salomonem czasopismo „Historyka: Studia 
Metodologiczne”. Specjalizuje się w teo-
rii historii, szczególnie w ontologii historii. 
Interesuje się także demografią historyczną, 
jak również historią społeczną i gospodarczą 
Polski (XVIII–XX w.). Jego najważniejsze 
publikacje to: Dziwna rzeczywistość: wprowa-
dzenie do ontologii historii (Kraków 2008), 
Transformacja demograficzna w Galicji na 
tle przemian ludnościowych Europy środkowej 
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w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku 
(Kraków 1991); Oral History. Challenges of 
Dialogue (Amsterdam 2009; współredaktorka: 
Marta Kurkowska Budzan). Autor wielu arty-
kułów naukowych. W latach 1993–2003 pełnił 
funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jest członkiem zarządu 
Polskiego Towarzystwa Historycznego i preze-
sem (od 2013 r.) krakowskiego oddziału PTH.

fields. He represents Polish official statistics 
at high-level meetings within the statistical 
systems of various international organizations. 
In his capacity as Statistics Poland’s President, 
he represents Poland’s national position 
at the European Statistical System Committee 
(ESSC), the Conference of European 
Statisticians of the United Nations Economic 
Commission for Europe (CES UNECE), 
the United Nations Statistical Commission 
(UNSC) and the Committee on Statistics 
and Statistical Policy of the Organisation 
of Economic Cooperation and Development 
(CSSP OECD). Rozkrut has also been elected 
as a member of executive or advisory bod-
ies setting the strategic work directions for 
these international organizations. Moreover, 
he is a member of the Editorial Committee 
of the ESS Report – a yearly publica-
tion on the achievements of the European 
Statistical System.

Krzysztof Zamorski  
(Jagiellonian Univeristy, Poland)
Professor of Modern History at the Institute 
of History, Jagiellonian University and Head 
of the Department of History of Historiography 
and Methodology of History. Since 1997, with 
Professor Maciej Salomon, he has co-edited 
the journal “Historyka: Studia Metodologiczne” 
[Methodological Studies in History]. Professor 
Zamorski’s research specialism is in the theory 
of history, especially the ontology of history. 
He also has interests in historical demog-
raphy, as well as the social and economic 
history of Poland from the 18th to the 20th 
century. His most important publications 
include: Dziwna rzeczywistość: wprowadze-
nie do ontologii historii [Strange Reality: 
Introduction to the History of Ontology] 
(Kraków 2008); Transformacja demograficzna 
w Galicji na tle przemian ludnościowych Europy 
środkowej w drugiej połowie XIX i na początku 
XX wieku [Demographic Transformation 
in Galicia in the Context of Population 
Changes in Central Europe in the Second 
Half of the 19th and Early 20th Centuries] 
(Kraków 1991); Oral History. Challenges 
of Dialogue (Amsterdam, 2009; co-edited with 
Marta Kurkowska Budzan). Author of many 
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scientific articles. In the years 1993–2003, 
he was Director of the Jagiellonian Library. 
He is a member of the board of the Polish 
Historical Society. Currently (since 2013) he is 
President of the Krakow Branch of the Polish 
Historical Society.






