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1. BIOGRAM 
 

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata 

elzbieta.golata@ue.poznan.pl     

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, statystyk, 

demograf specjalizująca się w  metodologii badań 

demograficznych i statystycznych, przede wszystkim 

w zakresie wielowymiarowej analizy demograficz-

nej, terytorialnego zróżnicowania procesów demo-

graficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzy-

stania rejestrów administracyjnych w statystyce pu-

blicznej, jakości badań i danych statystycznych, inte-

gracji statystycznej z różnych źródeł informacji, sta-

tystyce regionalnej, metody reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów. 

Od 1980 roku jest związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (poprzednia 

nazwa uczelni to: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), najpierw pracując w Uczelnianym 

Ośrodku Przetwarzania Informacji, następnie w Pracowni Demometrii Instytutu Cybernetyki 

Ekonomicznej, Katedrze Statystyki i Demografii Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej i od 1993 

roku w Katedrze Statystyki. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Katedry Statystyki na Wy-

dziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

W latach 1997–2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Centrum Statystyki Regional-

nej, które skupiało pracowników naukowych wielu poznańskich wyższych uczelni: Uniwersy-

tetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej, Akademii Wycho-

wania Fizycznego, Urzędu Statystycznego w Poznaniu i urzędów administracji terenowej. Dzia-

łania Centrum koncentrowały się na doskonaleniu metodologii badań regionalnych. 

W latach 1999–2002 pełniła funkcję pełnomocnika Rektora Akademii Ekonomicznej w Pozna-

niu ds. Letniej Szkoły Ekonomii organizowanej we  współpracy z Uniwersytetem w Massachu-

setts (USA). 

Od września 2010 roku jest koordynatorem jednego z kluczowych projektów prowa-

dzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Kadry dla Gospodarki, współfinanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Obok ww. aktywności pełniła i pełni szereg funkcji w ramach pracy organizacyjnej na UEP,  

w tym w Komisjach Programowych Wydziału Zarządzania i Wydziału Informatyki i Gospodarki 

Elektronicznej, w Senackiej Komisji ds. Socjalnych, w Podkomisji ds. Bytowych oraz w Komisji 

ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą. 

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych w tym: Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego, Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Polskiego Towarzystwa 

Demograficznego, International Association of Survey Statisticians, European Association for 

Population Studies oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wśród wielu funkcji pełnio-
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nych w organizacjach i towarzystwach naukowych wskazać można: Skarbnik Oddziału Poznań-

skiego Polskiego Towarzystwa Demograficznego (1993–2010), Przewodnicząca Sekcji Demo-

metrii Komitetu Nauk Demograficznych  PAN (1993–1996), Członek redakcji „Studiów Demo-

graficznych” (1994 do dzisiaj), Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Demogra-

ficznego (1996–1999), Członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (2003 

do dzisiaj), Przewodnicząca Sekcji Demografii Regionalnej KND PAN (2003–2011), Członek Ko-

misji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego (2005–2010), 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej do Komitetu Nauk Demograficznych PAN (2007), Wice-

przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN (2007–2010), Zespół Integracyjno-Eks-

percki Nauk Ekonomicznych PAN, Wydział I (2009 – 2010), Przewodnicząca Rady Oddziału Pol-

skiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu (2010 do dzisiaj), Wiceprzewodnicząca Komi-

tetu Nauk Demograficznych PAN (2011 – 2014) oraz Zastępca Redaktora Naczelnego „Studiów 

Demograficznych” (2011 do dzisiaj). 

Brała udział w 13 koordynowanych badaniach naukowych polskich i międzynarodo-

wych, wśród których na szczególną uwagę zasługują projekty: EURAREA - Enhancing Small 

Area Estimation Techniques to meet European needs (Zwiększanie efektywności technik esty-

macji dla małych obszarów dla potrzeb europejskich) - projekt badawczy EURAREA nr IST-

2000-26290 wchodzący w skład V Ramowego Programu Badań, Rozwoju Technicznego i Pre-

zentacji Unii Europejskiej (2001–2003) oraz Przemiany demograficzne jako szczególne wyzwa-

nie dla gmin w Niemczech i w Polsce – projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację 

na rzecz Nauki oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, koordynowany przez Instytut 

Socjologii (Institut für Soziologie) Uniwersytetu im. Marcina Luthera w Halle (Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg), w którym pełniła funkcję kierownika projektu ze strony polskiej 

(2009 – 2011). Obok tego jest zapraszana jako ekspert do udziału w działaniach i projektach 

realizowanych przez statystykę publiczną, wśród których można wymienić miedzy innymi: 

podgrupę roboczą ds. metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów powołaną przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ramach Projektu PSR 2010 i NSP 2011, a także 

projekty międzynarodowe finansowane przez EUROSTAT w latach 2009 – 2011 ESSnet on 

Small Area Estimation oraz Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics. 

Jest organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu seminariów i konferencji nauko-

wych, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje przewodniczenie Komitetowi Orga-

nizacyjnemu Kongresu Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa 

Statystycznego, który odbył się w dniach 18 – 20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu. Stał się on jed-

nym z ważniejszych i bardzo znaczących wydarzeń naukowych w historii polskiej myśli i prak-

tyki statystycznej. Kongres zainaugurował uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzy-

stwa Statystycznego, dając wyraz uznania dla roli i dorobku tego stowarzyszenia. Był on także 

okazją do uświetnienia Dnia Statystyki Polskiej w 2012 roku. 
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Ponadto jako Przewodnicząca Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego  

w Poznaniu aktywnie kieruje działalnością Oddziału, współorganizując, we współpracy z Urzę-

dem Statystycznym w Poznaniu, corocznie kolejne edycje wielkopolskiego konkursu wiedzy 

statystycznej Statystyka mnie dotyka.  

Dr hab.  Elżbieta Gołata jest cenionym dydaktykiem, oprócz zajęć na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu prowadzonych w ramach takich przedmiotów jak: statystyka, de-

mografia, analiza statystyczna w badaniach rynku, oprogramowanie statystyczne, kompute-

rowa analiza ankiet, metodyka nauczania statystyki, metody ilościowe, metody statystyczne 

w badaniach naukowych, współpracowała także z Uniwersytetem Europejskim Viadrina, pro-

wadząc w latach 1999 - 2009 zajęcia z przedmiotów Statistics I i Statistics II w języku angielskim 

dla kierunku International Business Administration. 

W latach 2008-2013 wypromowała 5 doktoratów, które tematyką obejmowały najbar-

dziej aktualne problemy współczesnej metodologii badań statystycznych: statystyki małych 

obszarów, integracji danych, a także modelowania wielopoziomowego.  Pełniła także w tym 

okresie rolę recenzenta 4 prac doktorskich napisanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-

znaniu , w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 

 

 

 

Odznaczona między innymi:  

 Nagrodą Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilita-

cyjną pt. ”Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy” (2006),  

 Nagrodą naukową Wydziału i Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie 

demografii za pracę pt. ”Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy” 

(2006),  

 Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej  (2012),  

 Odznaką honorowa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego „Za zasługi dla staty-

styki RP” (2012). 
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2. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE 

 

Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 14 monografii, 9 podręczników 

i skryptów, 68 artykułów. Wygłosiła 64 referaty na konferencjach krajowych i międzynarodo-

wych, w tym: Indirect Estimation in the Labour Market Analysis in Poland (konferencja mię-

dzynarodowa: Small area estimation zorganizowana przez: International Association of Survey 

Statisticians, Central Statisrical Bureau of Latvia oraz  University of Latvia w 1999 roku),  

Attempts to estimate unemployment for small domains in Poland - referat (invited paper) 

wygłoszony podczas 54 sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Berlinie w 2003, 

Indirect Estimation in Population Census 2011 in Poland, referat wygłoszony podczas Euro-

pejskiej Konferencji Demograficznej: Migration and Migrants in Europe, organizowanej przez 

European Association for Population Studies, w Barcelonie w 2008,  

On Some Robust Estimators For Polish Business Survey, - referat (invited paper) wygłoszony 

podczas 57 Sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Durbanie (RPA) w 2009 roku 

(referat we współautorstwie z G. Dehnel, Poland - demographic perspectives in view of the 

Population Census 2011, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Nauko-

wej organizowanej z okazji jubileuszu 20-lecia Estońskiego Towarzystwa Statystycznego  

w Tartu w 2012 roku. 

 

Ostatnie publikacje obejmują, m. in.:  

Redakcję naukową zeszytów Katedry Statystyki Analiza wielowymiarowa w bada-

niach społeczno-ekonomicznych, (Poznań 2012) oraz Migracje mieszkańców dużych miast  

(Poznań 2013), a także Ekspertyzę dotycząca metodologii Powszechnego Spisu Ludności  

i Mieszkań 2011 r. w zakresie pytań etnicznych,  przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Ad-

ministracji i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Et-

nicznych; 

 

Publikacje w czasopismach krajowych: 

Ludność rezydująca a  faktyczna,  Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

Kraków 2013, Demograficzny obraz Poznania u progu XXI wieku, [w:] „Migracje mieszkańców 

dużych miast”, E. Gołata (red.) Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Po-

znań 2013, Rozbieżności szacunków NSP 2011 i BAEL, [w:] Taksonomia 20. Klasyfikacja i ana-

liza danych – teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2013 (we współautorstwie z G. Dehnel). 

. 
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3. UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W POZNANIU 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest placówką naukowo-dydaktyczną o bogatej 

tradycji kształcenia i silnym zapleczu naukowym, posiada również renomę prężnego ośrodka 

analiz gospodarczych. Jako uczelnia o profilu ekonomicznym rozwija wszystkie formy kształce-

nia akademickiego, dba o wysoki poziom badań naukowych, wdraża nowatorskie projekty,  

a także nieustannie pogłębia współpracę z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodar-

czą. 

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej umocniona zostanie silna pozycja 

naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako czołowa Uczelnia eko-

nomiczna w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwiększy swoje znaczenie na arenie 

międzynarodowej. W 2020 roku będzie nowoczesnym i szeroko rozpoznawalnym uniwersyte-

tem, który stwarza dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia stu-

dentów i doktorantów. Priorytet będą miały te badania naukowe oraz kierunki i formy aktyw-

ności edukacyjnej, które umacniają PRESTIŻ Uczelni, dają wysokie szanse pozyskiwania źródeł 

finansowania oraz zapewniają absolwentom dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. 

Będąc jedną z najstarszych uczelni ekonomicznych w Polsce, poważaną za wysoką jakość 

prowadzonej działalności naukowej i edukacyjnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu bę-

dzie dążył do wzmocnienia swojej roli opiniotwórczej i doradczej. 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata jest kierownikiem Katedry Statystyki na Wydziale Informa-

tyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ź r ó d ł o: O Uczelni. W: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [online]. Poznań [dostęp: 25 maja 2016 r.].  

Dostępny w Internecie: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/  

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/
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4.  CENTRUM STATYSTYKI REGIONALNEJ 

 

Centrum Statystyki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zostało 

powołane na mocy porozumienia między prezesem Głównego Urzędu Statystycznego  

a rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w 1995 roku. W pracach Centrum uczestniczą 

pracownicy naukowi poznańskich uczelni publicznych oraz przedstawiciele Urzędu 

Statystycznego w Poznaniu i urzędów administracji terenowej. 

Doświadczenia badawcze Centrum obejmują m.in. metodologię badań sondażowych, 

statystykę małych obszarów, prognozowanie demograficzne, audyt miejski, monitoring 

regionalny, wykorzystanie rejestrów administracyjnych dla statystki publicznej, przetwarzanie 

danych w systemach informacji geograficznej i regionalne bazy danych. CSR uczestniczyło  

w wielu projektach badawczych, w tym międzynarodowych. 

 Do najważniejszych osiągnięć Centrum należą:  

 projekt EC PHARE/TACIS Programme PL9302 - POLSTAT na szkolenie w zakresie 

metody reprezentacyjnej pracowników GUS i wojewódzkich urzędów statystycznych, 

 projekt badawczy nr 1 HO2B 004 18 pt. "Internetowa Panorama Miast, Gmin  

i Regionów" http://www.csr.pl/, 

 uczestnictwo w europejskim projekcie badawczym EURAREA, mającym na celu 

wypracowanie metodologii dla małych obszarów w krajach Unii Europejskiej -  

V Ramowy Program Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej nr IST 

- 2000 - 26290, pt. "Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European 

needs"https://www.statistics.gov.uk/eurarea/default.asp#projectdocs#projectdocs 

 projekt dla GUS Zastosowanie metod estymacji dla małych domen w badaniach 

najmniejszych przedsiębiorstw (SP3) z wykorzystaniem danych podatkowych, 

 "Monitorowanie i aktywizacja ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy" - 

"Monitorowanie Plus" (Grant PHARE, 2005-2006), 

 prognozy demograficzne m.in. województwa wielkopolskiego, Międzyrzecza, Gorzowa 

Wielkopolskiego, Lubonia, Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, Poznania oraz 

gmin wiejskich.  

 

W latach 1997–2009 prof. dr hab. Elżbieta Gołat była zastępcą dyrektora Centrum 

Statystyki Regionalnej. 

 

 

 

 
 

Ź r ó d ł o: Centrum Statystyki Regionalnej. W: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [online]. UE w Pozna-
niu, 2013 [dostęp: 25 maja 2016 r.].  Dostępny w Internecie: http://old.ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-
organizacyjna/centra-badawcze/centrum-statystyki-regionalnej/   

http://www.csr.pl/
https://www.statistics.gov.uk/eurarea/default.asp#projectdocs#projectdocs
http://old.ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/centra-badawcze/centrum-statystyki-regionalnej/
http://old.ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/centra-badawcze/centrum-statystyki-regionalnej/
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5. KOMITETU NAUK DEMOGRAFICZNYCH  PAN 

 

Zgodnie z art. 33 i 36 Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 roku Komitet podejmuje 

wszelkie działania służące rozwojowi demografii i badań ludnościowych, rozwojowi 

środowiska naukowego i wykorzystania ich dla dobra kraju. W szczególności do zadań 

Komitetu należy:  

1. rozważanie istotnych problemów demografii i dyscyplin pokrewnych poprzez 

organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz  

i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków 

rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie demografii i dyscyplin pokrewnych; 

2. współdziałanie w tych sprawach z organami rządowymi, w szczególności z Rządową 

Radą Ludnościową i Głównym Urzędem Statystycznym; 

3. współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu 

demografii, we wprowadzaniu ich do praktyki społecznej i gospodarczej, między 

innymi, przez organizowanie dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych; 

4. opracowywanie opinii i ocen dotyczących demografii i dyscyplin pokrewnych; 

5. opracowywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii 

naukowych w sprawach związanych z rozwojem demograficznym Polski; 

6. prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności zaś wydawanie półrocznika 

„Studia Demograficzne” i rocznika „Przeszłość Demograficzna Polski”; 

7. ocena programów nauczania demografii i przedmiotów pokrewnych, wypowiadanie 

się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących 

udział demografów w życiu naukowym kraju; 

8. współpraca ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz 

inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę 

naukową; 

9. współpraca z krajowymi i zagranicznymi demograficznymi organizacjami naukowymi, 

oraz z innymi komitetami PAN; 

10. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk  

z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet; 

11. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu demografii; 

12. zajmowanie się innymi sprawami zleconymi przez władze PAN. 

W latach 1993–1996 prof. dr hab. Elżbieta Gołata była Przewodniczącą Sekcji Demome-

trii Komitetu Nauk Demograficznych  PAN, a w latach 2003–2011 — Przewodniczącą Sekcji 

Demografii Regionalnej KND PAN, w tym w latach 2007–2010 i 2011–2014 — Wiceprzewod-

niczącą KND PAN. 

 
Ź r ó d ł o: Komitet Nauk Demograficznych. W: Polska Akademie Nauk [online]. KND PAN 2016 [dostęp: 25 

maja 2016 r.].  Dostępny w Internecie: 
 http://www.knd.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=44  
 

http://www.knd.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=44
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6. REDAKCJA „STUDIÓW DEMOGRAFICZNYCH” 

 

Studia Demograficzne są recenzowanym czasopismem naukowym Komitetu Nauk 

Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawane są od 1963 roku, od 1999 r. jako 

półrocznik. Celem pisma jest przyczynienie się do rozwoju wysokiej jakości badań 

demograficznych w Polsce, stworzenie platformy wymiany poglądów na poziomie 

europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej oraz 

dostarczanie niezbędnych informacji do debaty publicznej dotyczącej kwestii ludnościowych 

w Polsce, Europie i na świecie. 

Studia Demograficzne adresowane są do pracowników nauki, przedstawicieli 

administracji publicznej oraz innych osób zajmujących się zagadnieniami ludnościowymi. 

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko rozumianą problematykę ludnościową,  

w szczególności (choć nie wyłącznie) z zakresu demografii, epidemiologii, ekonomii, geografii, 

socjologii, nauk politycznych oraz statystyki ludności. Zachęcamy autorów do nadsyłania 

tekstów (w języku polskim lub angielskim), zarówno o charakterze empirycznym, 

teoretycznym, metodycznym, jak również materiałów przeglądowych. 

 

Od 2011 r. prof. dr hab. Elżbieta Gołata jest Zastępcą Redaktora Naczelnego „Studiów 

Demograficznych”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z listą czasopism punktowanych MNiSW 

(pozycja nr 1702) za publikację naukową w Studiach 

Demograficznych przysługuje 13 punktów. 

 

 

 

 

Ź r ó d ł o: Studia Demograficzne. W: Polska Akademie Nauk [online]. Komitet Nauk Demograficznych PAN 
2016 [dostęp: 25 maja 2016 r.].  Dostępny w Internecie: http://www.sd.pan.pl/index.php?lang=pl  

http://www.sd.pan.pl/index.php?lang=pl


ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTS 12 

 

7. POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE 

 

Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) jest organizacją skupiającą 

obecnie przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, samorządu 

terytorialnego i gospodarczego, jednostek administracji rządowej itp., którzy są 

zainteresowani teorią i praktyką badań statystycznych. Ma za sobą prawie 100-letnią historię 

i bogatą tradycję. 

Polskie Towarzystwo Statystyczne powstało w Krakowie w 1912 r. Pierwszym jego 

prezesem był Juliusz Leo, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie prezydent 

Krakowa. Głównym celem PTS w okresie przed I wojną światową było przygotowanie 

opracowania pokazującego w ujęciu statystycznym ziemie polskie od czasów najdawniejszych 

do współczesności. Zostało ono opublikowane w Krakowie w 1915 r. pod tytułem „Statystyka 

Polski”. 

W czasie I wojny światowej PTS nie działało. W 1917 r. w Warszawie powstało 

Stowarzyszenie Ekonomistów i Statystyków Polskich (TEiSP). W jego ramach została 

utworzona Sekcja Statystyki, którą kierował profesor Ludwik Krzywicki. Jej członkami byli 

wybitni polscy statystycy i ekonomiści, a wśród nich profesorowie: Józef Buzek, Ludwik 

Landau, Jan Piekałkiewicz, Jerzy Spływa-Neyman, Stefan Szulc. 

W 1937 r. Sekcja Statystyki TEiSP przekształciła się w odrębne Polskie Towarzystwo 

Statystyczne. Jego prezesem został profesor Edward Szturm de Sztrem (ówczesny prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego), a wiceprezesem był profesor Jan Czekanowski. 

Towarzystwo miało wówczas charakter głównie naukowo-badawczy. Organem PTS był 

kwartalnik pt. „Przegląd Statystyczny”. Członkowie PTS publikowali też swoje prace w innych 

czasopismach naukowych i współpracowali z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za 

granicą, m.in. z Międzynarodowym Instytutem Statystycznym. W 1939 r. PTS liczyło około 290 

członków rzeczywistych i około 30 tzw. członków wspierających z różnych instytucji. 

Po wybuchu II wojny światowej prace PTS zostały zawieszone. W czasie tej wojny zginęło 

i zmarło wielu wybitnych członków PTS. W ich gronie byli m.in. profesorowie: Stefan 

Dziewulski, Ludwik Krzywicki, Kazimierz Kumaniecki, Zygmunt Limanowski, Jan 

Piekałkiewicz, Antoni Sujkowski. 

Kolejny okres działalności PTS rozpoczął się w kwietniu 1947 r. Prezesem został profesor 

Stefan Szulc (wówczas prezes GUS), a jego zastępcą był profesor Tadeusz Banachiewicz. 

Wznowiono wydawanie „Przeglądu Statystycznego”, w którym zamieszczano artykuły 

naukowe i omawiano działalność organizacyjną. W 1949 r. PTS liczyło około 150 członków. 

Po 1950 r. działalność PTS zanikła, a w 1953 r. zapadła decyzja o jego likwidacji, 

wprowadzona w życie w 1955 r. Część członków przeniosła się do Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego, gdzie powstała Sekcja Statystyki. 

Kolejne reaktywowanie PTS nastąpiło w kwietniu 1981 r. Zgromadzenie Założycielskie 

powołało Tymczasową Radę Główną, która opracowała nowy statut PTS, zarejestrowany we 

wrześniu 1981 r. Zorganizowane zgodnie z tym statutem Walne Zgromadzenie w listopadzie 

1982 r. wybrało Radę Główną, której prezesem został profesor Mikołaj Latuch, 
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a wiceprezesami byli profesorowie: Andrzej Barczak i Ryszard Zasępa. W okresie kadencji 

1982–1985 zaczęto szeroko rozwijać działalność organizacyjną, popularyzatorską  

i wydawniczą. Liczba członków PTS wzrosła do około 400. 

Walne Zgromadzenie PTS w grudniu 1985 r. wyłoniło nową Radę Główną, której prezesem 

został profesor Jan Kordos , a wiceprezesami byli profesorowie: Czesław Domański i Ryszard 

Zasępa. Na początku 1986 r. siedziba Rady Głównej PTS znalazła się w budynku Głównego 

Urzędu Statystycznego w Warszawie. W 1987 r. przy Radzie Głównej PTS zostało utworzone 

Biuro Badań i Analiz Statystycznych (BBiAS). W 1989 powstała Sekcja Klasyfikacji i Analizy 

Danych (SKAD). 

W 1990 r. ponownie prezesem PTS został profesor Jan Kordos, a na wiceprezesów 

wybrano profesorów: Andrzeja Balickiego i Ryszarda Zasępę. W latach 1985-1994 

rozbudowane zostały struktury terenowe Towarzystwa, a liczba jego członków wzrosła do 

około 800. W 1993 r. z inicjatywy i pod redakcją profesora Jana Kordosa zaczęło ukazywać się 

czasopismo PTS o charakterze międzynarodowym pt. „Statistics in Transition”. 

Walne Zgromadzenie PTS w październiku 1994 r. wybrało na prezesa profesora Czesława 

Domańskiego, a na wiceprezesów: dra Kazimierza Kruszkę, mgra Wiesława Łagodzińskiego  

i profesora Mirosława Szredera. W następnej kadencji (2000–2005) prezesem był ponownie 

profesor Czesław Domański, a funkcje wiceprezesów pełnili: dr Ewa Bulska, mgr Wiesław 

Łagodziński i profesor Aleksander Zeliaś. W latach  2005–2010  prezesem Towarzystwa był  

dr Kazimierz Kruszka,  a wiceprezesami byli: profesor Walenty Ostasiewicz, profesor Mirosław 

Szreder i mgr Wiesław Władysław Łagodziński. W latach 2010–2014 prezesem PTS był 

profesor Czesław Domański; wiceprezesami byli: mgr Władysław Wiesław  Łagodziński,  

dr Krzysztof Najman  i profesor Grażyna  Trzpiot;  sekretarzem była dr hab. Zofia  Rusnak,  

a skarbnikiem – dr Ewa  Bulska. Od listopada 2014 r. prezesem PTS jest profesor Czesław 

Domański; wiceprezesami są: mgr Władysław Wiesław  Łagodziński, profesor Włodzimierz 

Okrasa, profesor Grażyna  Trzpiot;  sekretarzem jest dr hab. Krzysztof Najman, a skarbnikiem 

– dr Dominik Rozkrut. 

Aktualnie Polskie Towarzystwo Statystyczne ma około 750 członków, zorganizowanych 

 w 17 oddziałach (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 

Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona 

Góra). PTS jest afiliowane przy Międzynarodowym Instytucie Statystycznym. 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata jest członkiem Rady Głównej PTS i od 2010 r. — 

Przewodniczącą Rady Oddziału Poznańskiego PTS. 

 

 

 

 

 

 
Ź r ó d ł o: Historia. W: Polskie Towarzystwo Statystyczne [online]. Warszawa: PTS, 2016 [dostęp: 25 maja 

2016 r.].  Dostępny w Internecie: http://pts.stat.gov.pl/historia/  
 

http://pts.stat.gov.pl/historia/
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Cykl spotkań pt. „25 LAT TRANSFORMACJI (1989-2015) w najważniejszych 
dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów” 
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Filmy z seminariów organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS  

Informujemy i przypominamy, że dr Bogusław Lasocki członek Oddziału Warszaw-

skiego PTS uruchomił, dla członów PTS i wszystkich zainteresowanych, specjalny kanał filmowy 

na YouTube, gdzie są zamieszczane materiały filmowe z seminariów.  

W ramach promocji i popularyzacji dorobku seminaryjnego Oddziału Warszawskiego 

zamieszczamy, poczynając od seminarium prof. dra hab. Mirosława Szredera, materiały fil-

mowe na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW . Dostęp do kanału 

PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google. Można obejrzeć nagrania filmowe z nastę-

pujących seminariów: 

 

 Wartość poznawcza reprezentacyjnych badań statystycznych w konfrontacji z bada-

niami sondażowymi realizowanymi w Polsce 

Prof. dr hab. Mirosław Szreder:  https://www.youtube.com/watch?v=SOpQ7r4ff0w 

 Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na po-

czątku XX wieku 

Prof. dr hab. Józef Pociecha: https://www.youtube.com/watch?v=7GXmEI2v0lo  

 Seminarium poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie MIS 2015 w 

Rio de Janeiro w Brazylii  

Mgr Władysław Wiesław Łagodziński (wprowadzenie) i prof. dr hab. Czesław Domański (wy-

kład):  https://youtu.be/i1xX-cBF4Aw  

Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa:  https://youtu.be/TNfjFPzKyls  

Dr Marek Cierpiał-Wolan:  https://youtu.be/gG1GRn9gOi4 

 Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej staty-

styce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie 

Dr Krzysztof Markowski:  https://www.youtube.com/watch?v=Gpx6zwi3MJs 

Dr Andrzej Jakubowski:   https://www.youtube.com/watch?v=DsIDW2kjUw8 

Dr Sławomir Dziaduch:    https://www.youtube.com/watch?v=AVrSKd0S2O8 

Mgr Magdalena Rosołowska:   https://www.youtube.com/watch?v=Iv0nwc6uiGM 

 Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy? 

Prof. dr hab. Janusz Czapiński: https://www.youtube.com/watch?v=25EuO7B98iI   

Prof. dr hab. Tomasz Panek: https://www.youtube.com/watch?v=RX_W7OneMWA   

Prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska: https://www.youtube.com/watch?v=I2F5R3-KrDE   

 Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce  

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz: https://www.youtube.com/watch?v=oDEXTVq03gs 

 Przemiany gospodarcze w Polsce w okresie transformacji (1989–2015) 

Dr Bohdan Wyżnikiewicz: https://www.youtube.com/watch?v=RXyzSUuMM80 

 moralności życia publicznego 

Prof. dr hab. Magdalena Środa: https://youtu.be/6uQeQpEKXuI 

 Przemiany polskiej statystyki w latach 1989–2015 

prof. dr hab. Józef Oleński: https://youtu.be/8UCGyXsIvTU 

mgr Władysław Wiesław Łagodziński: https://youtu.be/7F0chbLeS4Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOpQ7r4ff0w
https://www.youtube.com/watch?v=7GXmEI2v0lo
https://youtu.be/i1xX-cBF4Aw
https://youtu.be/TNfjFPzKyls
https://youtu.be/gG1GRn9gOi4
https://www.youtube.com/watch?v=Gpx6zwi3MJs
https://www.youtube.com/watch?v=DsIDW2kjUw8
https://www.youtube.com/watch?v=AVrSKd0S2O8
https://www.youtube.com/watch?v=Iv0nwc6uiGM
https://www.youtube.com/watch?v=25EuO7B98iI
https://www.youtube.com/watch?v=RX_W7OneMWA
https://www.youtube.com/watch?v=I2F5R3-KrDE
https://www.youtube.com/watch?v=oDEXTVq03gs
https://www.youtube.com/watch?v=RXyzSUuMM80
https://youtu.be/6uQeQpEKXuI
https://youtu.be/8UCGyXsIvTU
https://youtu.be/7F0chbLeS4Q
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