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Kalisz, dnia 23 czerwca 2014 r. 
    
 
  
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO  

W POZNANIU W LATACH 2010 – 2014 

 
1. Sprawy organizacyjne 

Władze Oddziału w bieżącej kadencji działały w następującym składzie: 

Rada Oddziału: 

o przewodnicząca Rady Oddziału: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP, 

o zastępca przewodniczącej Rady Oddziału: dr Tomasz Klimanek, 

o sekretarz Rady Oddziału: dr hab. Andrzej Młodak, 

o skarbnik Oddziału: mgr Aleksandra Śliwa. 

o członkowie Rady:  

 dr Kazimierz Kruszka,  

 prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, 

 prof. dr hab. Iwona Roeske – Słomka. 

Komisja Rewizyjna: 

o przewodnicząca: dr Krystyna Gorzelańczyk, 

o zastępca przewodniczącej: dr Karol Andrzejczak, 

o członek: mgr Marek Magdziarek. 

Warto w tym miejscu dodać, że kilku członków Oddziału zasiada także we władzach na-

czelnych PTS: prof. dr hab. Bronisław Ceranka, dr Kazimierz Kruszka oraz prof. dr hab. Mi-

rosław Krzyśko to członkowie Rady Głównej PTS, zaś dr hab. Andrzej Młodak jest zastępcą 

przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTS. 
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Siedziba Oddziału mieściła się w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, przy ul. Jana H. 

Dąbrowskiego 79. Od 1 kwietnia 2014 r. siedziba ta ulokowana jest przy ul. Wojska Polskie-

go 27/29 w Poznaniu. Zasięg działania Oddziału obejmował województwo wielkopolskie. 

Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania Oddział PTS w Poznaniu liczył 120 

członków, z tego 75 (62,5%) mieszka w Poznaniu i okolicy, 15 (12,5%) – w rejonie Kalisza, 9 

(7,5%) – Konina, 11 (9,2%) – Leszna i Kościanu, zaś 10 (8,3%) – Piły. Warto zauważyć, że 

wśród członków oddziału 60 (50,0%) to nauczyciele akademiccy pracujący na różnych uczel-

niach (czworo z nich dodatkowo pracuje także w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu), 40 

(33,3%) – pracownicy służb statystyki publicznej, 4 (3,3%) osoby to nauczyciele w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaś 16 (13,4%) – emeryci, renciści i inni. W upływają-

cej kadencji w poczet członków PTS w Oddziale Poznańskim przyjęto 15 osób (niektóre w 

ramach porządkowania spraw organizacyjnych Oddziału, o czym niżej). Jedna osoba zrezy-

gnowała z członkostwa. Czworo członków Oddziału zmarło. 

W dniu 26 czerwca 2010 r. zmarł nagle w wieku 65 lat prof. dr hab. Wiesław Wagner, 

wybitny statystyk, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wielo-

letni członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kariera naukowa Profesora Wiesława 

Wagnera była ściśle związana z poznańskim środowiskiem akademickim. Był absolwentem 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Metody Numeryczne, który 

ukończył w 1970 roku. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych, a 

w 1990 r. doktora habilitowanego nauk agrotechnicznych. Tytuł naukowy profesora nauk 

rolniczych uzyskał w 1999 r. Profesor Wiesław Wagner przez wiele lat związany był z Uni-

wersytetem Przyrodniczym i Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a w ostatnim 

okresie kierował Katedrą Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-

nia z siedzibą w Rzeszowie. Profesor Wiesław Wagner był niezwykle pracowitym i twórczym 

pracownikiem nauki. Pozostawił znaczący dorobek w zakresie metod numerycznych i meto-

dologii badań statystycznych. W kręgu Jego szczególnych zainteresowań naukowych znajdo-

wały się także informatyka i zastosowania statystyki matematycznej w doświadczalnictwie 

rolniczym oraz w nauce o turystyce. Profesor Wiesław Wagner był szczególnie wymagają-

cym, ale jednocześnie bardzo cenionym nauczycielem akademickim oraz wychowawcą mło-

dych pracowników nauki. 

W dniu 5 lutego 2013 r. zmarła członkini naszego Oddziału, były długoletni pracownik 

Urzędu Statystycznego w Koninie, potem konińskiego Oddziału Urzędu Statystycznego w 

Poznaniu, p. Henryka Zaradzka. Pracowała ona w Koninie w latach 1975 – 2007, w kwiet-
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niu 2007 r. przeszła na emeryturę. W czasie swojej działalności zawodowej zajmowała się 

głównie informatyką statystyczną, w latach 2004 – 2007 pełniła obowiązki zastępcy Kierow-

nika Oddziału w Koninie. Uroczystość żałobna odbyła się w dniu 8 lutego 2013 r. na cmenta-

rzu w Królikowie (gmina Grodziec). 

W dniu 18 grudnia 2013 roku zmarła Elżbieta Zaremba, Kierownik Oddziału w Pile  

Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Pani Elżbieta Zaremba była długoletnim i aktywnym 

członkiem naszego Oddziału PTS. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 21 grudnia 

2013 r. na Cmentarzu Komunalnym w Pile. 

W dniu 27 lutego 2014 roku odszedł od nas dr hab. Antoni Sobczak, prof. nadzw. UEP, 

emerytowany, długoletni nauczyciel akademicki, wybitny specjalista z zakresu polityki i go-

spodarki mieszkaniowej, wieloletni redaktor naczelny Wydawnictwa Uczelnianego UEP oraz 

kierownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej tejże uczelni, odznaczony Zło-

tym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz innymi odznaczeniami 

regionalnymi i branżowymi. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 marca  2014 r. na cmenta-

rzu junikowskim w Poznaniu. 

Przeprowadzono porządkowanie spraw organizacyjnych w zakresie członkostwa. Miało 

ono na celu dopełnienie formalności członkostwa w PTS przez tych członków Sekcji Klasyfi-

kacji i Analizy Danych PTS, którzy jeszcze tego nie uczynili (zgodnie ze statutem PTS nie 

można należeć do sekcji nie będąc członkiem Towarzystwa). Na stosowne wezwania ze stro-

ny Rady Oddziału kilka osób spełniło ten wymóg, jedna zrezygnowała z członkostwa w 

SKAD i PTS, zaś ze strony niektórych osób nie doczekano się żadnej reakcji. Wobec tego 

podjęto kroki zmierzające do usunięcia ich z sekcji. 

 

2.  Działalność statutowa 

Oddział prowadził działalność naukową, szkoleniową i popularyzatorską, współpracował z 

innymi stowarzyszeniami i organizacjami, uczestniczył we współpracy międzynarodowej. 

 

2.1.   Działalność naukowa i szkoleniowa 

Przejawami działalności naukowej członków Oddziału były m.in. liczne artykuły publiko-

wane w czasopismach statystycznych (np. Wiadomości Statystyczne, Statistics in Transition – 

new series oraz zagranicznych), monografie i podręczniki, referaty na krajowych i zagranicz-
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nych konferencjach a także seminariach. Dodatkowo prof. dr hab. Jan Paradysz zasiada w 

Editorial Board czasopisma Statistics in Transition – new series, prof. dr hab. Mirosław 

Krzyśko i dr hab. Andrzej Młodak są Associate Editors tego czasopisma, zaś dr hab. Andrzej 

Młodak wchodzi także w skład Kolegium Redakcyjnego Wiadomości Statystycznych. Warto 

jednakże podkreślić najważniejsze inicjatywy i działania Oddziału o szczególnie dużym po-

tencjale merytorycznym i organizacyjnym. 

Dnia 20 października 2010 r. Rada Oddziału PTS w Poznaniu wspólnie z Katedrą Staty-

styki Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu zorganizowała w gmachu głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

otwarty wykład dra Mauro Scanu z Narodowego Instytutu Statystycznego Włoch (Instituto 

Nazionale do Statistica – ISTAT) pt. Data integration: an overview on methodologies and 

applications, wpisujący się w uroczyste obchody I Światowego Dnia Statystyki, ustanowio-

nego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z rezolucją 

nr 64/267 z 3 czerwca 2010 r. Moderatorem wystąpienia dr Mauro Scanu była kierownik Ka-

tedry Statystyki Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekono-

micznego w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP. W ramach wykładu dr Mauro Sca-

nu przedstawił różne aspekty i praktyczne zastosowania integracji danych skupiając się na 

zagadnieniach teoretycznych z zakresu metodologii łączenia rekordów (rekord linkage), pa-

rowania statystycznego (statistical matching) oraz przetwarzania danych zintegrowanych 

(micro integration processing). Wystąpienie to stało się znakomitą okazją do dyskusji, wy-

miany doświadczeń i poznania nowych metod statystycznych, które z racji konieczności eko-

nomiczności badań statystycznych odgrywać będą we współczesnym świecie coraz większe 

znaczenie. 

Równolegle, w dniach 20 – 22 października 2010 r. w Urzędzie Statystycznym w Pozna-

niu, odbyło się szkolenie pracowników resortu statystyki z zakresu integracji danych, 

które oprócz prof. Mauro Scanu prowadzili także goszczący z nim w Polsce pracownicy 

ISTAT (Włoskiego Instytutu Statystycznego): Marco Di Zio oraz Marcello D’Orazio, a także 

zebranie metodologów uczestniczących w programie ESSnet Data Integration. 

W grudniu 2010 r. ukazała się publikacja Uniwersytetu Ekonomicznego „Pomiar i in-

formacja w gospodarce” pod redakcją dr hab. Elżbiety Gołaty, prof. nadzw. UEP, będąca 

pokłosiem III Otwartego Seminarium Naukowego zorganizowanego pod tym samym hasłem 

przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP z okazji jubileuszu 90 – lecia 

Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 23 stycznia 2009 r. Współorganizatorem semina-
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rium oraz aktywnym uczestnikiem procesu przygotowania rzeczonej publikacji był Oddział 

PTS w Poznaniu. 

W dniu 1 kwietnia 2011 r. PTS Oddział w Poznaniu był współorganizatorem seminarium 

otwierającego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (połączonego z za-

kończeniem III edycji konkursu „Statystyka mnie dotyka”), które odbyło się w Wielkopol-

skim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas tego spotkania referat wprowadzający w 

metodologię spisową wygłosiła przewodnicząca Rady Oddziału, prof.  Elżbieta Gołata.  

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w jakim – zarówno naukowo jak i organiza-

cyjnie – Oddział brał aktywny udział okazał się Kongres Statystyki Polskiej zorganizowany 

z okazji 100 – lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego w dniach 18 – 20 kwietnia 2012 

r. w Poznaniu. Podstawę jego przeprowadzenia stanowiło porozumienie zawarte pomiędzy 

Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Towarzystwem Statystycznym, Urzędem Staty-

stycznym w Poznaniu i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Prof. E. Gołata stanęła 

na czele Komitetu Organizacyjnego Kongresu. W Komitecie znalazły się także inne osoby 

związane bądź z poznańskim oddziałem PTS bądź też z instytucjami wielkopolskimi, np. 

prof. dr hab. Grażyna Dehnel, dr Tomasz Klimanek (oboje – Urząd Statystyczny w Poznaniu i 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Jacek Kowalewski (dyrektor Urzędu Statystycz-

nego w Poznaniu), Andrzej Plesiński (dyrektor gabinetu Wojewody Wielkopolskiego), To-

masz Grudziak, (dyrektor gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego) i Marek Ka-

lemba (dyrektor gabinetu Prezydenta Miasta Poznania). Komitet Naukowy Kongresu działał 

pod przewodnictwem prof. dra hab. Czesława Domańskiego, prezesa PTS, a w jego skład z 

wielkopolskiego środowiska weszli m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przy-

rodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Andrzej Moczko (Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-

cinkowskiego w Poznaniu), prof. dr hab. Jan Paradysz oraz prof. dr hab. Bogdan Sojkin (obaj 

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Istotna okazała się także rola Komitetu Hono-

rowego złożonego z przedstawicieli organizatorów i władz krajowych oraz wielkopolskich. 

Duży udział w dziele promocji Kongresu mieli ponadto pracownicy Wielkopolskiego Ośrod-

ka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, w tym grafik Leszek Siwka. 

Najbardziej podniosłym i uroczystym wydarzeniem Kongresu była sesja jubileuszowa. Je-

go organizatorzy otrzymali znaczną liczbę listów gratulacyjnych skierowanych do PTS i 

uczestników Kongresu, począwszy od honorowego patrona wydarzenia, prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, poprzez ministra nauki i szkolnictwa wyż-
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szego prof. dr hab. Barbarę Kudrycką (reprezentowaną przez wiceministra w tym resorcie, 

prof. dra hab. Marka Ratajczaka), prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Marka 

Belkę (w imieniu którego pozdrowienia i życzenia przekazał jego doradca, prof. dr hab. Eu-

geniusz Gatnar), prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dra hab. Michała Kleibera (jego 

przedstawicielem na Kongresie był prof. dr hab. Roman Słowiński, prezes Oddziału PAN w 

Poznaniu), Piotra Florka, wojewodę wielkopolskiego, Tomasza Bugajskiego, członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego po Tomasza Kaysera, wiceprezydenta miasta Poznania. Nie-

zwykle istotna okazała się ponadto dyskusja panelowa na temat przyszłości statystyki, w któ-

rej wzięli udział wszyscy wielkopolscy członkowie Komitetu Naukowego (z wyjątkiem nie-

obecnego z powodów zdrowotnych prof. Jana Paradysza). 

Kongres stanowił ponadto okazję do uhonorowania osób zasłużonych dla PTS i statystyki. 

Godność Członka Honorowego Towarzystwa został były prezes PTS w latach 2005 – 2010, 

długoletni członek Rady Głównej PTS i przewodniczący Rady Oddziału PTS w Poznaniu, dr 

Kazimierz Kruszka. Odznakę honorową „Za zasługi dla statystyki RP” z rąk Prezesa GUS 

prof. dra hab. Janusza Witkowskiego otrzymali: prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, dr hab. An-

drzej Młodak i dr Tomasz Klimanek. Medal im. Jerzego Spławy–Neymana Prezes PTS wrę-

czył prof. dr. hab. Tadeuszowi Calińskiemu. Medal Jubileuszowy „100 lat Polskiego Towa-

rzystwa Statystycznego” otrzymali następujący statystycy wielkopolscy: prof. dr hab. Tadeusz 

Caliński, prof. dr hab. Bronisław Ceranka, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP, dr Tomasz 

Klimanek, dr Kazimierz Kruszka, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko oraz dr Marian Kucharski. 

Do organizacji 35 sesji tematycznych Kongresu (w tym 12 w języku angielskim) zgłoszo-

no ponad 140 referatów (znaczna ich część to także wystąpienia członków Oddziału oraz in-

nych statystyków i ekonometryków wielkopolskich). Na oficjalnej stronie Kongresu 

http://www.stat.gov.pl/pts/kongres2012/, a także na stronach Polskiego Towarzystwa Staty-

stycznego (http://www.stat.gov.pl/pts), jak również Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

(http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan) czy też na stronie Katedry Statystyki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu znajdującej się pod adresem  

(http://wige.ue.poznan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=75) są 

zamieszczane informacje o tym co wydarzyło się na Kongresie. Jednym z najważniejszych 

efektów obrad stał się tekst uchwały Kongresu, będący zarazem manifestem wytyczającym 

dalsze kierunki rozwoju statystyki. Został on opublikowany w „Wiadomościach Statystycz-

nych” i „Przeglądzie Statystycznym”. 
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Kongres poprzedziły warsztaty szkoleniowe, które odbyły się w dniach 16 i 17 kwietnia 

w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu. Prowadzone one były przez przedstawicieli firmy 

StatSoft Polska, producenta pakietu komputerowego STATISTICA oraz Włoskiego Narodo-

wego Instytutu Statystycznego (ISTAT). Pierwszy z nich prowadził szkolenie dotyczące me-

tod Data Mining, zaś warsztaty włoskie (głównym prowadzącym był Marcello D’Orazio) 

dotyczyły zagadnień integracji danych. Szkolenie w języku angielskim miało charakter prak-

tyczny i uwidoczniło możliwości aplikowania prezentowanych rozwiązań metodologicznych i 

informatycznych w sytuacjach realnych. 

Wspólnym przedsięwzięciem Oddziału PTS w Poznaniu, PTPN i US w Poznaniu były Po-

znańskie spotkania z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki w dniach 15 i 29 paździer-

nika 2013 r., zorganizowane w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wy-

głoszono na nich wykłady przedstawiające sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich, 

które  połączono z wystawą „Statystyka w Wielkopolsce”. W programie spotkań znalazły się 

wystąpienia członków Oddziału: prof. dra hab. Mirosława Krzyśki z Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza (Sylwetki wybitnych statystyków wielkopolskich: profesor Jan Czekanowski), dra 

Kazimierza Kruszki z Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Zasłużeni statystycy wielkopolscy) 

a także innych naukowców związanych z wielkopolską statystyką (prof. dr hab. Hanny Koć-

ki–Krenz, prezesa PTPN, prof. dra hab. Tadeusza Calińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu czy dra Jacka Kowalewskiego, dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu)1. 

W listopadzie 2012 r. profesor Janusz Witkowski, prezes GUS, powołał Komitet Progra-

mowy organizacji obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki 2013. Ogłoszenie tegoż 

Roku stanowiło wspólną inicjatywę Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego, Instytutu 

Statystyki Matematycznej, Międzynarodowego Towarzystwa Biometrycznego, Międzynaro-

dowego Instytutu Statystycznego oraz Królewskiego Towarzystwa Statystycznego Wielkiej 

Brytanii. W skład Komitetu Programowego MRS weszły także trzy osoby z poznańskiego 

Oddziału PTS: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP, dr Kazimierz Kruszka i dr hab. Andrzej 

Młodak. W ramach jego obchodów w dniach 17 – 18 października 2013 r. zorganizowano w 

Łodzi konferencję „Statystyka – wiedza – rozwój”  prezentującą dorobek i rolę statystyki we 

współczesnym świecie oraz jej znaczenie dla użytkowników gromadzonych, analizowanych i 

publikowanych przez nią danych. Dzięki staraniu wielkopolskich członków Komitetu Pro-

gramowego z zasięgu działania Oddziału pozyskano 19 prelegentów z Poznania i Kalisza, w 

tym wielu członków Oddziału. Wygłosili oni wystąpienia dotyczące różnych aspektów badań 

                                                        
1 Zob. http://www.stat.gov.pl/pts/183_PLK_HTML.htm 
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i analiz statystycznych oraz świadomości statystycznej i relacji pomiędzy statystykiem, re-

spondentem i użytkownikiem danych. Zaprezentowane wystąpienia można znaleźć na stronie 

konferencji http://www.stat.gov.pl/lodz/69_1181_PLK_HTML.htm. 

Istotnym elementem obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki przez poznański Od-

dział PTS stały się wykłady otwarte na temat wielowymiarowych metod statystycznych 

organizowane już od 2012 r. pod wspólną egidą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, PTPN i PTS. Pierwszy wykład tego rodzaju na temat „Jądrowa i funkcjonalna ana-

liza składowych głównych” w dniu 7 listopada 2012 r. wygłosił prof. dr hab. Mirosław Krzyś-

ko. W 2013 r. przeprowadzono kolejne wykłady z tego cyklu2: 

 9 stycznia 2013 r. – „Analiza korelacji kanonicznych” – prof. dr hab. Mirosław 

Krzyśko i mgr Łukasz Waszak (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statysty-

ki Matematycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

 6 marca 2013 r. – „Analiza skupień” – dr Tomasz Górecki i dr Waldemar Wołyński 

(Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)    

 10 kwietnia 2013 r. –  „ Analiza  DISCO”  – dr Jolanta Grala-Michalak (Zakład Ra-

chunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu). 

 5 czerwca 2013 r. –  „Zastosowanie krzywych ROC w analizie  dyskryminacyjnej”  

– prof. dr hab. Mirosław Krzyśko (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Staty-

styki Matematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Pań-

stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

w Kaliszu) i dr Waldemar Wołyński (Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Sta-

tystyki Matematycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

 8 maja 2013 r. – “Nonparametric and Semiparametric Inference for Image Sym-

metry” – prof. dr Mirosław Pawlak (University of Manitoba, Canada) 

W ramach poznańskich spotkań z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki zorganizo-

wano również w dniach 23–24 października 2013 r. cykl wykładów we współpracy ze Stati-

stics Norway. Dr Torbjørn Hægeland, Dyrektor Departamentu Badań Statistics Norway wy-

głosił odczyt pt. Some remarks on the cooperation between Statistics Norway and the aca-

                                                        
2 Zob. http://www.stat.gov.pl/pts/59_PLK_HTML.htm 
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demic community. Natomiast prof. Li–Chun Zhang, konsultant w Departamencie Metodologii 

i Standardów Statistics Norway oraz pracownik naukowy Departamentu Statystyki Społecznej 

i Demografii Uniwersytetu w Southampton, wygłosił dwa wykłady zatytułowane: Population 

size estimation based on multiple lists oraz Uncertainty analysis for categorical data fusion. 

Wykłady odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i zostały zorganizowane 

we współpracy z Projektem Kadry dla Gospodarki3. 

Wykłady otwarte są kontynuowane w bieżącym  roku. W ramach nowego cyklu wykładów 

otwartych poświęconych metodom statystycznym i ich zastosowaniom pierwszy wykład pt. 

„Modelowanie obserwacji w doświadczeniach nauk przyrodniczych” 22 stycznia 2014 r.  wy-

głosił prof. dr hab. Stanisław Mejza, w dniu 19 lutego 2014 r. prelekcję na temat "O zastoso-

waniu układów afinicznie rozkładalnych w ocenie odmian" przedstawił prof. dr hab. Wiesław 

Pilarczyk. Ten  sam naukowiec wygłosił w dniu 19 marca 2014 r. wykład pt. „O dwóch po-

dejściach do analizy serii doświadczeń odmianowych: porównanie analizy jedno- i dwustop-

niowej”, zaś wystąpienie prof. dr hab. Iwony Mejzy i dr Katarzyny Ambroży-Deręgowskiej 

23 kwietnia 2014 roku zatytułowane było „Układy mieszane dla doświadczeń trójczynniko-

wych z krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników”. 21 maja 2014 roku  dr Jo-

anna Zyprych–Walczak i dr Alicja Szabelska wygłosiły wykład pt. „Statystyczna analiza da-

nych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych i sekwencjonowania nowej genera-

cji” a prezentację „Testowanie hipotez o strukturze macierzy kowariancyjnej w dwupoziomo-

wym modelu wielowymiarowym” przedstawiła dr Katarzyna Filipiak 25 czerwca 2014 roku. 

27 czerwca 2014 r. na seminarium w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu dr Marcin Szym-

kowiak przedstawił „Teoretyczne i praktyczne aspekty kalibracji w badaniach statystycz-

nych”. Więcej szczegółów: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/poznan/. 

 

2.2.   Działalność popularyzatorska 

Najistotniejsze działania w zakresie popularyzacji statystyki i edukacji statystycznej po-

dejmowane przez Oddział dotyczyły promocji dorobku Kongresu Statystyki Polskiej.     

Już przed obradami wydano i rozpropagowano publikacje „Statystycy Polscy” oraz „Polskie 

Towarzystwo Statystyczne 1912 – 2012”. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Narodowego 

Banku Polskiego oraz zaangażowaniu naszego Oddziału. Wystąpienia kongresowe – po pozy-

                                                        
3 Partnerem projektu „Kadry dla Gospodarki” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest Urząd Statystyczny 
w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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tywnym zakończeniu stosownych procedur recenzyjnych – ukazały się w czasopismach: 

„Wiadomości Statystyczne”, „Statistics in Transition – new series” oraz w „Przeglądzie Sta-

tystycznym”. Periodyki te wydały albo specjalne numery poświęcone Kongresowi albo stwo-

rzyły odrębne i wyróżnione działy tematyczne przeznaczone na publikację tych wystąpień. 

Członkowie Oddziału byli także recenzentami wielu z tych prac. 

Wspólnie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu podjęto inicjatywę zebrania materiałów 

informacyjno – promocyjnych na temat przebiegu i dorobku Kongresu w formie elektro-

nicznej oraz wydania ich. Do tej pory wydano publikację w formie czterech płytek CD, za-

wierających pokazy fotografii z przebiegu obrad kongresowych, prezentację warsztatów to-

warzyszących Kongresowi, omówienie wydanych publikacji, itp. Będzie to cenna dokumen-

tacja dla przyszłych pokoleń. 

Obok publikacji wystąpień kongresowych bardzo ważne przedsięwzięcie promujące doro-

bek Kongresu stanowiła prezentacja kongresowej wystawy „Statystyka w Wielkopolsce”. 

Wystawa została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Oddział PTS w 

Poznaniu i była prezentowana zarówno w instytucjach poznańskich, jak i poza Poznaniem – 

m. in. w Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Kościanie, Krotoszynie, Lesznie, Ostrowie Wielkopol-

skim, Pile i Śremie. Ekspozycję lokalizowano w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, 

ale także w instytucjach rządowych, samorządowych i lokalnych. Warto podkreślić szeroki 

przekrój wieku uczestników tych wydarzeń – oprócz uczniów i studentów brali w nich udział 

także przedstawiciele środowiska akademickiego, władz samorządowych, organów rządo-

wych, itp. Docenić należy zaangażowanie w organizację i promocję wystawy kierowników 

oddziałów Urzędu Statystycznego w Poznaniu, którzy często wzbogacali ją o specjalne eks-

pozycje mające charakter lokalny oraz Dyrekcji US w Poznaniu, która okazała nieocenioną 

pomoc w rozwiązywaniu problemów logistycznych związanych z przemieszczaniem wystawy 

i prelegentów. Nie można pominąć też roli wiceprezesa PTS, Władysława Wiesława Łago-

dzińskiego, którego starania umożliwiły pozyskanie środków na opłacenie kosztów zabezpie-

czenia plansz wystawowych. Prezentację wystawy łączono z wykładem otwartym dra K. 

Kruszki „Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce” oraz „Zasłużeni statystycy 

wielkopolscy”, a w Południowej Wielkopolsce (Kalisz, Jarocin, Ostrów Wielkopolski) także z 

prelekcją dra hab. Andrzeja Młodaka „Zarys historii oraz dnia dzisiejszego obserwacji staty-

stycznych na obszarze Południowej Wielkopolski”4. Wystawa i wspomniane wykłady były 

ponadto okazją do promocji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka” (o którym 
                                                        
4 Nakładem Wydawnictwa Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego w Kaliszu ukazała się równolegle poświęcona tym zagadnieniom książka tegoż autora. 
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niżej). Opublikowano obszerne sprawozdanie z peregrynacji wystawy autorstwa dra Kazimie-

rza Kruszki i dra hab. Andrzeja Młodaka, zatytułowane Pokongresowa prezentacja wystawy 

„Statystyka w Wielkopolsce”. Jest ono dostępne w Internecie pod adresem  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/pts_pokongresowa_wystawa1k.pdf. 

Szczególną oprawę miała prezentacja wystawy w Centrum Wykładowo – Konferen-

cyjnym Politechniki Poznańskiej. W uroczystości otwarcia ekspozycji w dniu 20 marca 

2013 r. uczestniczyli: dr hab. Jacek Goca, prof. nadzw. PP – Prorektor ds. kształcenia PP, mgr 

Władysław Wiesław Łagodziński – Wiceprezes PTS, dr hab. Elżbieta Gołata – przewodniczą-

ca Rady Poznańskiego Oddziału PTS oraz dr Jacek Kowalewski – dyrektor Urzędu Staty-

stycznego w Poznaniu. Licznie przybyli również pracownicy naukowi i studenci Politechniki 

Poznańskiej oraz członkowie oddziału PTS. Uroczystość otwarcia wystawy na PP była także 

okazją do zorganizowania seminarium, podczas którego odczyty poświęcone historii i dniu 

dzisiejszemu statystyki wygłosili: mgr Władysław Wiesław Łagodziński, dr hab. Elżbieta 

Gołata, prof. UEP, dr Jacek Kowalewski oraz mgr Ewa Kowalka i dr Kazimierz Kruszka z 

Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Organizacja ekspozycji w tym miejscu była możliwa 

dzięki szczególnemu zaangażowaniu dra Karola Andrzejczaka – inicjatora tego wydarzenia, a 

jednocześnie pracownika naukowego PP i członka władz Poznańskiego Oddziału PTS, p. Ma-

rzenny Biegały – Howorskiej – dyrektora Uczelnianego Centrum Kultury PP oraz p. Karola 

Rogackiego – kierownika Artystycznego Uczelnianego Centrum Kultury PP. 

W dniu 28 maja 2013 r. na otwartym zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościań-

skiej zorganizowanym w Wielichowie – miejscu urodzenia Profesora Marcina Nadobnika, 

organizatora i pierwszego Kierownika Katedry Statystyki, w związku ze 130 rocznicą Jego 

urodzin i 60 rocznicą śmierci – prof. dr hab. I. Roeske–Słomka wygłosiła wykład nt. Życie i 

działalność naukowa Profesora Marcina Nadobnika. 

Innym kluczowym zadaniem popularyzatorskim była organizacja i przeprowadzenie kolej-

nych edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka” adresowanego do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa wielkopolskiego, współorgani-

zowanego przez poznański Oddział PTS i Urząd Statystyczny w Poznaniu. Honorowy patro-

nat nad Konkursem objęli: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Wielkopolski Kurator 

Oświaty oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Poznaniu. Przeprowadzono cztery kolejne edycje tego współzawodnictwa: 

trzecią, czwartą, piątą i szóstą (która niedawno zakończyła się już w 2014 r.). Zarówno w pra-

cach zespołu przygotowującego Konkurs jak i Komisji Konkursowej aktywny udział brało 



12 
 

wielu członków Oddziału. Zadania i pytania konkursowe obejmowały m.in. przeprowadzenie 

własnej ankiety lub opracowanie statystycznej analizy wybranego zagadnienia na podstawie 

dostępnych danych bądź zaprojektowanie i przeprowadzanie lekcji na wybrany temat staty-

styczny a także udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu historii i dnia dzisiejszego staty-

styki. Konkurs cieszy się licznym zainteresowaniem różnego rodzaju szkól z regionu. Niemal 

od samego początku najwięcej uczestników pochodzi z Południowej Wielkopolski. Stamtąd 

też wywodzi się przeważająca część laureatów. Wręczenie nagród w konkursie ufundowa-

nych dzięki wsparciu sponsorów (np. ESRI Polska czy Spółdzielcza Grupa Bankowa w Po-

znaniu) odbywa się zawsze bardzo uroczyście. Na przykład w 2011 r. miało to miejsce w 

trakcie seminarium otwierającego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Wiel-

kopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w 2012 r. odbyło się ono podczas sesji jubi-

leuszowej Kongresu Statystyki Polskiej, zaś w 2013 r. dokonano tego w ramach obchodów 

50–lecia Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Nagrodzone szkoły umieszczają informacje o 

tym fakcie na swych stronach internetowych. Wzmianki o konkursie można także znaleźć na 

różnorodnych stronach samorządowych. Szczegóły na temat konkursu i uroczystości wręcze-

nia nagród zamieszczane są na stronach Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz PTS. Sto-

sowne relacje ukazywały się też w „Kwartalniku Statystycznym”. 

 

2.3.   Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 

Oddział współpracował z licznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się lub zain-

teresowanymi statystyką, zwłaszcza z Polskim Towarzystwem Demograficznym, Polskim 

Towarzystwem Ekonomicznym, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Kaliskim 

Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Szczególnie owocna była współpraca z Katedrą Statystyki 

oraz Katedrą Statystyki i Demografii UEP. Podkreślić należy także wartościową współpracę z 

Warszawskim Oddziałem PTS, której efektem były wykłady: mgra Wiesława W. Łagodziń-

skiego, wiceprezesa PTS wygłoszony w Oddziale Poznańskim oraz prof. E. Gołaty zaprezen-

towany w Oddziale Warszawskim Towarzystwa). 

 Liczni członkowie Oddziału  należą do stowarzyszeń i organizacji zagranicznych  oraz 

międzynarodowych (np. IFCS, ISI, Institute of Mathematical Statistics, Bernoulli Society for 

Mathematical Statistics and Probability, International Biometric Society, itp.). Jako przykład 

efektywności tego rodzaju działań można wskazać aktywny udział członków Oddziału w 

Kongresach ISI a także uczestnictwo prof. dr hab. Elżbiety Gołaty, przewodniczącej RO PTS 

w międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 20–lecia Estońskiego Towarzystwa 
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Statystycznego w dniach 27–28 września 2012 r. odbyła się w Tartu. Prof. E. Gołata podczas 

obrad przekazała list gratulacyjny od Prezesa PTS i wygłosiła referat nt. „Poland – demogra-

phic perpectives in the view of Population Census 2011”. 

 

2.4. Rekomendacje  

Ustępująca  Rada  Oddziału  PTS w Poznaniu proponuje uwzględnić w programie działa-

nia na lata 2014-2018 następujące obszary: 

 podjęcie starań o rozszerzenie idei wykładów i seminariów otwartych w kierunku 

zwiększenia udziału w nich pracowników statystyki publicznej i uczelni, 

 ukończenie prac związanych z porządkowaniem i publikacją dorobku Kongresu 

Statystyki Polskiej, m.in. inwentaryzacji zgromadzonej dokumentacji oraz zdepo-

nowanie jej w archiwach zainteresowanych instytucji, np. w: Centralnym Archi-

wum Statystycznym GUS, archiwach organizatorów Kongresu, w Bibliotece Uni-

wersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Bibliotece 

Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu, itp., 

 kontynuacja działań związanych z organizacją kolejnych edycji Wielkopolskiego 

Konkursu „Statystyka mnie dotyka”, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii po-

zyskania sponsorów,  

 wystąpienie do Rady Głównej PTS z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie 

ustanowienia odznaki honorowej PTS dla zasłużonych członków Towarzystwa, 

 organizacja otwartego zebrania ze stosownymi referatami na temat działalności 

różnych międzynarodowych stowarzyszeń statystycznych; poruszanie tej tematyki 

również na seminariach magisterskich czy doktoranckich, 

 rozważenie wystąpienia do Rady Głównej PTS z wnioskiem o podjęcie kroków 

mających na celu uregulowanie kwestii przyjęcia i rejestracji nowych członków 

Towarzystwa; dotyczy to zwłaszcza wznowienia podjętych przed laty w Kaliszu 

prac nad utworzeniem centralnego rejestru członków PTS,  

 rekrutacja nowych członków w grupach regionalnych (kaliskiej, konińskiej, lesz-

czyńsko – kościańskiej i pilskiej), organizacja spotkań i prelekcji służących promo-

cji Statystyki, 
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 dokonanie rozpoznania instytucji akademickich na terenie Wielkopolski wykorzy-

stujących statystykę w swych badaniach i bieżącej działalności dydaktycznej oraz 

przesłanie im do zamieszczenia na swych stronach specjalnej odezwy Rady Od-

działu PTS zachęcającej do włączenia się do działalności PTS. 

Warto podkreślić, że realizacja powyżej wymienionych i innych celów Towarzystwa zale-

żeć będzie także od postawy i wysiłku każdego członka naszej PTS-owskiej społeczności. 

 
Sporządził: 

 
Sekretarz RO PTS 

w Poznaniu 

 
dr hab. Andrzej Młodak 


