
Sprawozdanie z działalności  

Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział we Wrocławiu 

za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r.  

 
 

1. Olimpiada Statystyczna 
I edycja 2016/2017 , II etap (okręgowy), 13 stycznia 2017 r., Wrocław   

 
Dnia 13 stycznia 2017 r. odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu etap 

okręgowy/wojewódzki ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez Główny 
Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa 
i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W etapie tym członkowie PTS 
Oddział we Wrocławiu współpracowali z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, 
realizującym ten etap na terenie województwa dolnośląskiego, w przygotowaniu 
organizacyjnym części pisemnej tego etapu oraz w przeprowadzeniu części ustnej – jako 
członkowie Komisji tego etapu Olimpiady. Wiedza ekspercka z obszaru statystyki członków 
PTS Oddział we Wrocławiu, którzy są jednocześnie pracownikami naukowymi Katedry 
Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, była niezwykle przydatna w realizacji 
tej części Olimpiady i pozwoliła na bardzo sprawne organizacyjnie i jednocześnie bardzo 
profesjonalne merytorycznie działanie na rzecz realizacji całego przedsięwzięcia. 

 
2. Seminarium pt. „Statystyka i jej wykorzystanie” 

10 marca 2017 r., Wrocław 
 
Dnia 10 marca 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się 

seminarium z okazji Dnia Statystyki Polskiej pt. „Statystyka i jej wykorzystanie”, organizowane 
przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu. 

Głównym celem seminarium było propagowanie wiedzy statystycznej oraz zapoznanie 
uczestników z ofertą szkoleniową Urzędu Statystycznego skierowaną do kadry akademickiej 
i studentów oraz z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele członkowie i sympatycy PTS, pracownicy 
naukowi i studenci, pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, a także przedstawiciele 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu, a także dyrektorzy, nauczyciele 
i uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Podczas seminarium wygłoszone zostały referaty: „O doniosłości statystyki”, „Statystyka 
a intuicja”, „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”, „Praktyczne aspekty pozyskania 
informacji statystycznej z Banku Danych Lokalnych i powiązanych baz Głównego Urzędu 
Statystycznego – założenia projektu edukacyjnego skierowanego do kadry naukowej 
i studentów”. 

Prezentowane referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników 
tego seminarium. Jednocześnie były okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji 
na  przedstawione w nich tematy.  

 
 



3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zdrowie i Style 
Życia – Wrocław 2017”  
11-12 maja 2017 r., Wrocław 

 
W dniach 11-12 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zdrowie i Style Życia 
– Wrocław 2017”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii – Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Interdyscyplinarna Pracownia 
Prawa Medycznego i Bioetyki), we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu 
oraz Studenckim Kołem Naukowym Rising Business Leaders. Polskie Towarzystwo 
Statystyczne Oddział we Wrocławiu było jednym z partnerów tego przedsięwzięcia. 
Wydarzenie było kontynuacją Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jakość Życia 
Osób Niepełnosprawnych na początku XXI wieku”, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 
2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Głównym celem konferencji była aktywizacja środowiska naukowego, samorządowego 
i biznesowego na rzecz promowania zdrowego stylu życia, ale także upowszechnianie 
najnowszych wyników badań dotyczących zdrowia i stylu życia. W trakcie konferencji 
poruszona została tematyka m.in. z zakresu: praw pacjenta do usług medycznych, diagnostyki 
chorób, leczenia i profilaktyki, wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Ponadto, 
podjęte zostały rozważania na temat religijnych, kulturowych, technologicznych 
i środowiskowych/ przyrodniczych uwarunkowań zdrowego stylu życia. Tematyka konferencji 
obejmowała także zagadnienia dotyczące pomiaru jakości życia (w szczególności badania GUS 
w zakresie stanu zdrowia ludności) i roli statystyki publicznej w procesie monitorowania 
zrównoważonego rozwoju.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, akademickich, biznesu, 
członkowie PTS Oddziału we Wrocławiu, pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, 
przedstawiciele ośrodków zagranicznych oraz zainteresowane osoby zajmujące się 
problematyką zdrowego stylu życia.   

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników tego 
wydarzenia.  

 
4. Konferencja naukowa pt. „Statystyka w służbie jakości życia” 

12-13 maja 2017 r., Pierwoszów 
 
W dniach 12-13 maja 2017 r. w karczmie „Miłocin” – Pierwoszów odbyła się konferencja 

naukowa pt. „Statystyka w służbie jakości życia”. Organizatorem konferencji było Polskie 
Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu. Partnerem organizacyjnym był Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu. 

W czasie pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz wygłosił wykład 
plenarny nt. „Jakości życia społeczeństwa rynkowego”. Wykład spotkał się z dużym 
zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników konferencji. Był okazją do wymiany 
doświadczeń oraz dyskusji. Problematyka jakości życia była również przedstawiona również 
podczas sesji plakatowej. Członkowie PTS Oddział we Wrocławiu przygotowali postery m.in. 
na temat: Aktywności ekonomicznej kobiet w Polsce i Europie; Jakości powietrza; 
Uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych na stan zdrowia mężczyzn 
i kobiet; Produkcji wyrobów przemysłowych w kontekście dążenia do zdrowego stylu życia; 
Ochrony przyrody i różnorodności biologicznej; Standardów życia polskich emerytów na tle 
wybranych krajów UE; Jakości życia a podatków w Polsce i na świecie; Ubezpieczeń na życie 
jako zabezpieczenie finansowe w sytuacji ciężkiej choroby.  



W konferencji wzięli udział m.in. członkowie i sympatycy PTS, pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownicy Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu, przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz 
zainteresowane osoby.   

W czasie drugiego dnia konferencji odbyło się spotkanie członków Rady Oddziału 
Wrocławskiego PTS. Podczas spotkania dyskutowano na temat planów dotyczących dalszej 
działalności PTS O/Wrocław, w tym planów dotyczących nowych aktywności jakie PTS 
Oddział we Wrocławiu mógłby podjąć w ramach swojej działalności statutowej. Konferencja 
miała walor nie tylko naukowy i edukacyjny, ale też walor integracyjny – spotkanie się 
przedstawicieli różnych środowisk w uroczej, podmiejskiej lokalizacji i miłej, przyjaznej  
atmosferze sprzyjało nawiązaniu nowych kontaktów oraz działaniom na rzecz rozwoju  
i popularyzacji statystyki. 

 
5. Konkurs Statystyczny "Statystyka nie jest trudna" 

5 V- 9 XI 2017, Wałbrzych 
 
Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu objęło patronatem 

merytorycznym Konkurs Statystyczny „Statystyka nie jest trudna”. Organizatorzy konkursu to: 
Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Koło 
Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” przy Politechnice Wrocławskiej, Zespół Szkół 
nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Urząd Miasta 
w Wałbrzychu, „ExploraPark” Park Nauki i Techniki w Wałbrzychu, Wałbrzyskie 
Towarzystwo Naukowe. Ponadto TV Dami Wałbrzych, Portal Aglomeracji Wałbrzyskiej: 
Daminfo.pl objęły patronat medialny nad wydarzeniem. Celem konkursu była popularyzacja 
metod statystycznych wśród młodzieży szkolnej, sprawdzenie faktycznych umiejętności 
uczniów w posługiwaniu się metodami projektowania eksperymentu, analizy danych oraz 
technologią informatyczną oraz promowanie najzdolniejszych uczniów. Do konkursu mogli 
przystąpić uczniowie z klas II gimnazjalnych (w roku szkolnym 2016/2017), z terenu powiatu 
wałbrzyskiego i miasta na prawach powiatu Wałbrzych. W skład Komisji Konkursowej weszli 
między innymi prof. Walenty Ostasiewicz i dr hab. prof. UE, Joanna Dębicka członkowie Rady 
Oddziału PTS we Wrocławiu oraz dr hab. prof. PWr, Jerzy Detyna członek Komisji 
Rewizyjnej. 

 
 
6. Podsumowanie. 
 
PTS Oddział we Wrocławiu  angażował się i angażuje w aktywną współpracę z różnymi 

środowiskami, w tym w szczególności z naukowymi oraz godną podkreślenia, wieloletnią 
współpracę z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, z którym od wielu lat współorganizuje 
różne wydarzenie promujące i popularyzujące statystykę. Ponadto PTS Oddział we Wrocławiu 
stara się rozszerzać krąg sympatyków PTS i w ten sposób pozyskiwać nowe środowiska 
do trwałej, efektywnej współpracy, na rzecz realizacji celów statutowych. 

Członkowie PTS Oddział we Wrocławiu aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju 
wydarzeniach naukowych i popularyzujących statystykę, prezentując referaty, prowadząc sesje 
oraz panele dyskusyjne w czasie konferencji naukowych oraz uczestnicząc w konkursach 
i olimpiadach statystycznych jako eksperci i członkowie komisji konkursowych. 


