
Warszawa 07.07.2016r. 

 

Dnia 07.07.2016 w siedzibie PTS Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Czesław Domański,  
prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, Wiesław Łagodziński i dr hab. 
Krzysztof Najman.  

Program spotkania obejmował następujące punkty: 

1. zmiana na stanowisku skarbnika PTS dr Dominika Rozkruta, w zawiązku z objęciem przez 
Niego stanowiska prezesa GUS, 

2. propozycja kandydata do Narodowego Centrum Nauki desygnowanego przez PTS, 
3. wolne wnioski. 

P.1 

 W związku z objęciem stanowiska Prezesa GUS, dr Dominik Rozkrut ustąpił z funkcji skarbnika 
PTS, zachowując jednocześnie funkcję członka Rady Głównej.  Prezes PTS, prof. dr hab. Czesław 
Domański zaproponował, aby pełnienia funkcji skarbnika PTS podjął się dr Tomasz Klimanek, pełniący 
dotąd funkcję członka Rady Głównej. Po rozmowie telefonicznej i uzyskaniu akceptacji dr Tomasza 
Klimanka, Prezes PTS poddał pod głosowanie tę kandydaturę. Wszyscy obecni członkowie Prezydium, 
w głosowaniu jawnym byli za przyjęciem tej kandydatury. 

P.2  

 Do 15.07.2016r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyjmuje zgłoszenia propozycji nowych 
członków NCN. Prawo zgłaszania kandydatów posiadają między innymi towarzystwa naukowe. W 
związku z tym, PTS postanowiło zgłosić własną propozycję. Po dyskusji i analizie dokumentów NCN, 
Prezes PTS zaproponował, aby kandydatem desygnowanym przez PTS został prof. dr hab. 
Włodzimierz Okrasa. Po uzyskaniu akceptacji kandydata, Prezes PTS poddał pod głosowanie wniosek 
o przyjęciu przez PTS  kandydatury prof. dra hab. Włodzimierza Okrasy na członka NCN. W 
głosowaniu jawnym, wszyscy obecni członkowie Prezydium byli za przyjęciem wniosku.  

P.3  

 W wolnych wnioskach dyskutowano na temat postępów w organizacji Olimpiady 
Statystycznej. Wiesław Łagodzinski wyraził swoje wątpliwości na temat organizacji i stanu 
finansowania Olimpiady. Prezes PTS uznał, że osobiście poprosi o wyjaśnienia dr Agnieszkę 
Piotrowską-Piątek występującą w imieniu Komitetu Głównego olimpiady. 

 Dyskutowano także nad organizacją 105-lecia PTS w roku 2017 a także udziału PTS w 
organizacji 100-lecia GUS w 2018 roku. Prezydium upoważniło Prezesa PTS, do prowadzenia rozmów 
z Prezesem GUS na temat wspólnej organizacji II-go Kongresu Statystyki Polskiej. 

Prezes PTS zaproponował, aby kolejne spotkanie Prezydium odbyło się 23 września. 

Na tym posiedzenie zakończyło się. 

protokołował sekretarz RG PTS, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG 


