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Stanisław Gnot urodził się 10 października 1946 roku w Przemy-
ślu. Tamże w 1964 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. 
Prof. Kazimierza Morawskiego. W 1964 r. rozpoczął studia na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocław-
skiego na kierunku matematyka, gdzie w 1969 roku obronił pracę 
magisterską pt. O współczynnikach Pitmana. W latach 1969-1972 
był doktorantem w Instytucie Matematycznym PAN we Wrocła-
wiu. W latach 1972-1975 pracował jako starszy asystent w Instytucie Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, w ośrodku obliczeniowym, który sam zorganizował. 
Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1974 r. w Instytucie Matematycznym PAN na 
podstawie pracy Średnia efektywność układów blokowych (promotor: doc. dr hab. Witold Klo-
necki). Prowadził wykład monograficzny dla studentów IV i V roku matematyki UWr na temat 
estymacji parametrów w modelach liniowych oraz wykłady na Kursie Zastosowań Matematyki 
w Instytucie Matematycznym PAN we Wrocławiu, dotyczące analizy danych jakościowych, 
statystycznych metod w genetyce populacyjnej oraz statystyki dla lekarzy. Od 1975 roku był 
członkiem Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, a od 1979 roku Wrocławskiego Towarzy-
stwa Naukowego. 
  
Stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskał w 1984 roku w Instytucie Ma-
tematyki UWr na podstawie rozprawy pt. Estymacja komponentów wariancyjnych w modelach 
liniowych. W 1984 r. podjął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Matematyki Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu, a rok później został mianowany na stanowisko docenta. Tytuł na-
ukowy profesora otrzymał 27.12.1991 r., na wniosek Rady Wydziału Matematyki i Fizyki 
UAM w Poznaniu. W latach 1991-1994 był kierownikiem Katedry Matematyki i kierownikiem 
Zakładu Statystyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1988-1990 przewodniczył 
Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Nauk Matematycznych PAN, a w latach 1991-
1993 był jej wiceprzewodniczącym. Od 1994 r. pracował w WSP im. T. Kotarbińskiego  
w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Probabilistyki i Statystyki Matema-
tycznej Instytutu Matematyki, z-cy dyrektora ds. naukowych, a latach 1996-1999 prorektora ds. 
nauki i współpracy z zagranicą. W 1999 r. podjął pracę w Instytucie Matematyki Politechniki 
Zielonogórskiej. We wrześniu 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i WSP powstał 
Uniwersytet Zielonogórski – Jego ostatnie miejsce pracy. Zmarł 9 kwietnia 2002 roku we 
Wrocławiu. 
 
Prof. Stanisław Gnot był wytrawnym specjalistą w zakresie statystyki matematycznej. Opubli-
kował ponad 60 prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodo-
wym, głównie w zakresie estymacji i testowania hipotez o parametrach modeli liniowych oraz 
teorii eksperymentu (pełny wykaz w Wiadomościach Matematycznych, 2003 i w książce Staty-
stycy Polscy, 2012). Napisał również monografię pt. Estymacja komponentów wariancyjnych  
w modelach liniowych (WNT, Warszawa, 1992). Był promotorem 3 prac doktorskich. Odbył 
staże zagraniczne na Uniwersytetach w Tampere, Dortmundzie, Rostocku i Londynie oraz  
w Słowackiej Akademii Nauk. Brał udział w kilkunastu konferencjach zagranicznych (gł.  
z zaproszonym wykładem), był organizatorem wielu konferencji naukowych krajowych i mię-
dzynarodowych z zakresu statystyki matematycznej. Był wybitnym naukowcem i mądrym 
nauczycielem akademickim, człowiekiem z charyzmą. 
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