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Wybory nowych władz Oddziału PTS i Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 100-lecia 

Istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz inne wydarzenia 

Po wyborze nowych władz Oddziału PTS we Wrocławiu 25 maja 2012 r., na nową czteroletnią 

kadencję, Wrocławski Oddział PTS wspólnie z Katedrą Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu przystąpił do intensywnych prac 

związanych z organizacją w dniach 18-19 października 2012 roku Konferencji Naukowej z okazji 

Jubileuszu 100-lecia Istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego.  

18-19 października 2012 r. - Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 100-lecia Istnienia 

Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Konferencja zorganizowana została pod Patronatem 

Honorowym Prezydenta Wrocławia dr. Rafała Dutkiewicza. Gośćmi honorowymi Konferencji byli: 

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze 

prof. Richard Hindls, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze prof. Stanislava Hronova. 

Zaszczytnej roli członków Komitetu Honorowego podjęli się: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

prof. dr hab. Janusz Witkowski, Kierownik Zakładu Statystyki Matematycznej Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Teresa Ledwina, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dr hab. Czesław 

Domański, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. 

Celem Konferencji było przypomnienie o trudzie i mądrości tych, którzy przed stu laty potrafili 

docenić rolę i znaczenie statystyki w rozwoju cywilizacji społeczeństw i zostawili nam w spadku cenny 

dorobek. Spadek ten, poprzez referaty wybitnych ekspertów, zostawiamy przyszłym pokoleniom, 

aby i one mogły być dumne ze swoich poprzedników. 

W Konferencji, udział wzięło ok. 180 osób z różnych ośrodków akademickich  w Polsce, a także 

z kręgów biznesu i administracji publicznej. Wśród uczestników Konferencji było wiele znakomitości 

ze świata nauki, prezentujących wyniki swoich badań naukowych. Tematyka przedstawionych 

prezentacji ujmowała także historyczne aspekty dotyczące rozwoju statystyki oraz zagadnienia wiążące 

się z jej przyszłością, jako narzędziem niezbędnym do opisywania różnego rodzaju zjawisk społeczno-

gospodarczych, co jest szczególnie ważne przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji strategicznych. 

Zorganizowana została w sześciu sesjach tematycznych, których prowadzenie powierzono 

przedstawicielom świata statystyki:  

 Statystyka publiczna – prowadząca dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Dyrektor Urzędu 

Statystycznego we Wrocławiu,  

 Historyczna – prowadzący prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu; 

 Statystyka społeczna – prowadząca prof. dr hab. Zofia Rusnak, kierownik Katedry Statystyki 

UE we Wrocławiu, 

 Metodologia statystyczna – prowadzący prof. dr hab. Tadeusz Bednarski, Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Statystyki i  Badań Operacyjnych 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Wydział Informatyki 

i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 Statystyka aktuarialna - prowadząca prof. dr hab. Helena Jasiulewicz, Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu 

 Biostatystyka i statystyczna kontrola jakości – prowadzący prof. dr hab. Jerzy Detyna, 

Politechnika Wrocławska. 
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Wykłady plenarne wygłosili wybitni polscy statystycy - prof. dr hab. Janusz Witkowski w pierwszym 

dniu, prof. dr hab. Teresa Ledwina w drugim dniu Konferencji.  

Ze względu na duże zainteresowanie wygłoszeniem referatu przez zgłaszających się uczestników 

Konferencji, część referujących miała możliwość przedstawienia swoich wystąpień na sesjach 

plakatowych, zorganizowanych w obu dniach Konferencji, z zachowaniem podziału tematycznego 

poszczególnych sesji. 

Prezes PTS, prof. dr hab. Czesław Domański, wręczył zasłużonym członkom Wrocławskiego 

Oddziału PTS medale jubileuszowe 100 lat Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 

W roku 2012 obchodziliśmy także jubileusz utworzenia urzędów statystycznych. W  związku z tym, 

w czasie Konferencji, pracownikom Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Prezes GUS, prof. dr hab. 

Janusz Witkowski wręczył odznaczenia resortowe „Za zasługi dla statystyki RP” z okazji jubileuszu 

50- lecia powstania Urzędu. 

26 października 2012 r. – odbyło się seminarium naukowe pt. Inequality Measurement, 

przeprowadzone na zaproszenie przewodniczącego PTS O/Wrocław, przez prof. Michele Zenga 

(University of Milano-Bicocca, Italy) oraz prof. Jacques Silber (Bar-Ilan University, Israel). 

7 grudnia 2012 r. - miał miejsce Zjazd Wrocławskiego Oddziału PTS, kończący obchody 100-lecia 

Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w ramach którego zostały wygłoszone trzy referaty: 

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz (UE Wrocław) - Statystyka: od prehistorii do współczesnej glorii,  

prof. dr hab. Wojciech Bijak (SGH W Warszawie) - Wykorzystanie modeli matematycznych 

i statystycznych w działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,  

Maria Pachołek (US Wrocław) - Od liczydła do hand-helda.  

Zjazd zakończył się uroczystą kolacją w Karczmie Polskiej we Wrocławiu. 

 

 

 

 

Ponieważ 2013 r. był rokiem obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki działalność 

Wrocławskiego Oddziału PTS w 2013 r. skupiona była przede wszystkim na realizowaniu jednego 

ze wskazanych celów, czyli popularyzacji statystyki – poprzez zwiększenie świadomości o roli statystyki 

w życiu społeczeństw. W ramach tych obchodów zorganizowano kilka wykładów otwartych: 

17 kwietnia 2013 r. – odbył się wykład inauguracyjny prof. dr hab. Ewy Frątczak z Instytutu 

Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem wykładu były Przemiany 

płodności a intencje prokreacyjne młodych kobiet w Polsce. Głównym zagadnieniem przedstawionym 

w trakcie wykładu, były problemy demograficzne w Polsce, która należy do krajów o bardzo niskiej 

dzietności – ze współczynnikiem dzietności na poziomie 1,4, co powoduje, że aktualny poziom 

dzietności jest dużo poniżej prostej zastępowalności pokoleń, co z kolei niekorzystnie wpływa 

na relacje międzygeneracyjne. Polskę charakteryzuje też duża luka pomiędzy planami, a zrachowaniami 

prokreacyjnymi. 

19 czerwca 2013 r. – prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, przewodniczący Rady Oddziału PTS we 

Wrocławiu przedstawił dwa wykłady pod wspólnym tytułem Dwa wielkie święta AD 2013: statystyki 

i slawistyki, prezentujące sylwetki Cyryla i Metodego (twórców 40-literowego alfabetu oddającego 

dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwanego głagolicą; działalność tych 

misjonarzy okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, zapoczątkowując rozwój języka 

i piśmiennictwa) oraz dzieła Jakuba Bernoulliego (matematyka będącego twórcą podstaw rachunku 
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prawdopodobieństwa, współtwórcy rozwoju rachunku różniczkowego i wariacyjnego, a także autora 

prawa wielkich liczb; jedno z jego dzieł pt. Ars conjectandi wydano w roku 1713 – to powód 

do jubileuszu). Wykłady zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Statystyczne 

przy współudziale Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

26 września 2013 r. – dr inż. Alena Kaščaková (ze Słowacji) przedstawicielka Matej Bel University 

w Bańskiej Bystrzycy wygłosiła wykład pt. Primary questionnaire research (practical illustration on the 

basis of Unpaid Work Survey in Slovakia). W trakcie wykładu poruszone zostały problemy związane 

z koncepcją nieodpłatnej pracy w gospodarstwach domowych, jej uwarunkowaniami i rolą 

w gospodarce; przedstawiony został też wpływ działalności niezarobkowej wykonywanej 

w gospodarstwach domowych na poziom PKB. W chwili obecnej większość działalności niezarobkowej 

gospodarstw domowych klasyfikowana jest poza SNA, czyli poza systemem rachunków narodowych, 

co nie pozwala na w pełni obiektywne przedstawienie poziomu PKB. W  Słowacji badaniami objęte 

zostały gospodarstwa domowe, w których badano m.in. zależność pomiędzy wiekiem, płcią, 

a kategoriami działalności niezarobkowej. Wyniki badań dowiodły między innymi, że większość czasu 

poświęcana jest w gospodarstwach domowych na standardowe kategorie nieodpłatnej pracy, które są 

nierozerwalnie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i opieką nad dziećmi oraz, 

że kobiety poświęcają więcej czasu na pracę nieodpłatną niż mężczyźni. 

Wszystkie wykłady spełniły też dodatkową, poza popularyzacyjną i edukacyjną, rolę propagowania 

statystyki jako obszaru wiedzy i zawodu wśród młodych ludzi – w tym przypadku głównie studentów 

uczestniczących w wykładach. Mieli oni okazję ocenić i docenić powiązanie wiedzy merytorycznej 

i nauki jaką jest statystyka z praktycznym jej wykorzystaniem w życiu społecznym i gospodarczym, 

w procesach decyzyjnych, a tym samym mogli docenić ogromną rolę statystyki w budowaniu 

przyszłości społeczeństw i narodów. Cieszyły się też dużym zainteresowaniem środowiska 

akademickiego oraz pracowników Urzędu Statystycznego we Wrocławiu wraz z jego oddziałami 

w Wałbrzychu, Jeleniej Górze Legnicy. 

 

 

 

 

9 stycznia 2014 r. – wykład pt. Myślenie statystyczne: jego istota i zastosowania w nauce, 

biznesie i polityce wygłoszony na UE we Wrocławiu przez prof. dr hab. Walentego Ostasiewicza 

rozpoczął kolejny rok działalności PTS O/Wrocław. W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady 

Oddziału. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne, a także plany dot. działalności naszego 

Oddziału w 2014 r. Ustalono, że Oddział PTS we Wrocławiu wraz z Urzędem Statystycznym 

we Wrocławiu i Katedrą Statystyki UE we Wrocławiu zorganizują 20.10.2014 r. konferencje naukową 

Trwały dobrobyt społeczny.  

27 lutego 2014 r. - członkowie O/Wrocław PTS wzięli udział w wykładzie prof. dr hab. Antoniego 

Smoluka pt.: Probabilistyka w gospodarce i ekonomii, organizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne w ramach spotkań Studium Generale Oeconomie. 
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6 marca 2014 r. – członkowie Oddziału PTS we Wrocławiu wzięli udział w uroczystości odsłonięcia 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu okolicznościowych tablic upamiętniających dwóch 

wybitnych uczonych: prof. dr hab. Bera Hausa i prof. dr hab. Zdzisława Hellwiga, w ramach obchodów 

Święta Uczelni. W czasie uroczystości przewodniczący Rady Oddziału PTS prof. dr hab. Walenty 

Ostasiewicz i prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz zostali uhonorowani Medalem z okazji 95-lecia GUS 

oraz Międzynarodowego Roku Statystyki – za wkład i zaangażowanie w rozwój Polskiej Statystyki 

Publicznej. Medale te zostały przyznane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

prof. dr hab.  Janusza Witkowskiego. 

4 lipca 2014 r. – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Statystycznego, które zostało zwołane w celu wyłonienia delegatów Oddziału 

na Walne Zgromadzenie PTS w Warszawie. Uczestników Walnego Zebrania Członków Wrocławskiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego powitał Przewodniczący Rady Oddziału prof. dr hab. 

Walenty Ostasiewicz. Przedstawił uczestnikom porządek zebrania, który jednomyślnie został przyjęty, 

następnie sprawozdanie z działalności Rady Oddziału w latach 2012-2014. Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej z działalności Rady Oddziału za lata 2012-2014, za nieobecnego na Walnym Zebraniu 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dra Tadeusza Jurka, przedstawiła w jego zastępstwie dr Edyta 

Mazurek. Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie na temat przedsięwzięć podejmowanych przez Radę 

Oddziału w zakresie realizacji zadań statutowych, zaleciła natomiast skuteczniejsze zbieranie składek 

członkowskich oraz podjęcie prac nad aktualizacją listy członków Wrocławskiego Oddziału PTS. 

Następnie dokonano wyboru 9 delegatów na Walne Zgromadzenie PTS: 

Walenty Ostasiewicz   28 

Edyta Mazurek    28 

Halina Woźniak    27 

Helena Jasiulewicz   24 

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka 23 

Agnieszka Ilczuk   22 

Danuta Komarowska   22 

Wacław Mazur    20 

Tadeusz Jurek    18 

którzy reprezentowali 14 listopada 2014 r. nasz Oddział na Walnym Zgromadzeniu PTS w Warszawie.  

20 października 2014 r. - Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu 

we współpracy z Katedrą Statystyki oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, zorganizowało 

konferencję naukową pt. Trwały dobrobyt społeczny. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia 

związane z trwałym i sprawiedliwym dobrobytem społecznym i stosowaniem metodyki badań 

statystycznych w tym obszarze zagadnień.  W czasie konferencji poruszone były m.in. tematy takie jak 

jakość funkcjonowania instytucji społecznych na poziomie regionalnym i narodowym, jakość 

środowiska naturalnego i jego wpływ na jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń, sprawiedliwość 

społeczna i międzypokoleniowa, bezpieczeństwo, nierówności społeczne i ekonomiczne.  
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14 listopada 2014 r. – odbyło się w Warszawie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie 

Delegatów PTS. Zostały wybrane nowe władze PTS: 

RADA GŁÓWNA 

Prezes - prof. dr hab. Czesław Domański; 

Wiceprezesi: mgr Władysław Wiesław Łagodziński, prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, 

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot; 

Sekretarz - dr hab. Krzysztof Najman; 

Skarbnik - dr Dominik Rozkrut; 

Członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Gołata, dr Tadeusz Jurek, dr Tomasz Klimanek, 

dr Kazimierz Kruszka, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. dr hab. Józef Pociecha, 

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Janusz Wywiał, prof. dr hab. Jan 

Zawadzki. 

Zmienił się też skład Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

5 grudnia 2014 r. - prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz,  Przewodniczący Rady Oddziału PTS 

we Wrocławiu, wygłosił wykład pt. Co to jest zrównoważony rozwój?  

 

 

 

 

 

13 maja 2015 r. – prof. Achille Vernizzi z Uniwersytetu w Mediolanie wygłosił wykład 

pt. Inequality measure and the issue of negative attributes, na którym wprowadził słuchaczy 

w problematykę dochodów ujemnych oraz przedstawił nowe wyniki badań naukowych uzyskanych 

przez Zespół badawczy: E. Raffinetti, E. Siletti, A. Vernizzi. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący 

Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz. 

Następnie prof. Achille Vernizzi wygłosił wykład, a zainspirowani wystąpieniem prof. Achille 

Vernizziego uczestnicy gorącą dyskusją zakończyli spotkanie.  

26 marca 2015 r. - prof. dr hab. Tadeusz Bednarski z okazji obchodów Dnia Statystyki 

Polskiej, przypadającego 9 marca wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. Statystyka wczoraj, dziś i jutro, 

który  w sposób syntetyczny przedstawiał problemy statystyki matematycznej na przestrzeni lat, 

wyznaczając także nowe perspektywy jej działania. 

Po wykładzie odbyło się spotkanie przy ciastkach i kawie, w gronie członków, przyjaciół i sympatyków 

PTS.  

 

 

 

 

9 maja 2016 r. - dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE we Wrocławiu wygłosiła wykład pt. Jaka 

polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Polsce? Problematyka dotycząca 

niepełnosprawności od wielu lat zwraca uwagę teoretyków i praktyków na konieczność zasadniczej 

przebudowy polskiej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy 

od zmiany dominującego paradygmatu. Należy odejść od postrzegania jej jedynie jako kosztu, 

obciążenia dla finansów publicznych i zacząć traktować jako inwestycję w kapitał ludzki, w myśl zasady 

inwestowania, która mówi, że podejmuje się działania i angażuje środki, po to aby uzyskać odpowiedni 

„zwrot” w przyszłości. Do podjęcia takich zmian obligują nas też standardy obowiązujące w UE. 


