
SPRAWOZDANIE 

Z DZIALALNOŚCI STATUTOWEJ ODDZIAŁU PTS W OLSZTYNIE 

w okresie styczeń 2010 – czerwiec 2014r. 

 

 Działalność Oddziału PTS w latach 2010-2011 koncentrowała się na popularyzacji 
statystyki, w tym upowszechnianiu tematyki spisów powszechnych i sposobu ich 
przeprowadzania przy wykorzystaniu nowych metod i  technik zbierania danych po raz 
pierwszy zastosowanych w statystyce publicznej. Większość członków PTS zaangażowanych 
była w prace spisowe PSR 2010 i NSP 2011. Współpracowaliśmy z trzema szkołami 
ponadgimnazjalnymi z województwa (w Nidzicy, Olsztynku i Biskupcu) biorącymi udział w 
akcji „Dzienniczek Spisowy Ucznia – NSP 2011”, zakończonej nagrodzeniem uczestników. 

  Natomiast z okazji obchodów Światowego Dnia Statystyki członkowie PTS brali udział 
w telekonferencji z uroczystej sesji Rady Statystyki zorganizowanej 18 października 2010 r. 

 Dla uczczenia Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
zorganizowany został w Poznaniu  w dniach 18-20 kwietnia 2012r. Kongres Statystyki Polskiej, 
w którym nasz Oddział PTS reprezentowali Pan Marek Morze - dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie oraz Pan Tadeusz Ścibek - zastępca przewodniczącego Oddziału. 

 W  2012 roku, będącym rokiem jubileuszowym powstania urzędów statystycznych 

w Polsce, Oddział PTS włączył się w obchody 50-lecia Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 

Członkowie PTS brali udział w uroczystości, która odbyła się 12 października w Sali 

Kopernikowskiej Muzeum Warmiii Mazur w Olsztynie. Obecność Pana Krzysztofa 

Kurkowskiego - wiceprezesa GUSi przedstawicieli zaprzyjaźnionych urzędów statystycznych 

oraz lokalnych władz rządowych, samorządowych, instytucji współpracujących z Urzędem 

i mediów uświetniły spotkanie statystyków. Przewodnicząca i skarbnik obecnej Rady Oddziału 

otrzymali wówczas odznaki „Zasłużony dla statystyki”. 

 Od marca 2012 roku prowadziliśmy rekrutację członków PTS wśród kadry kierowniczej 

i wyróżniających się pracowników Urzędu Statystycznego. Z okazji Dnia Statystyki 

obchodzonego 20 października,   na posiedzeniu Rady Oddziału w dniu 26 października 2012 

roku przyjęliśmy 13 nowych członków, którzy otrzymali pozytywną rekomendację ze strony 

dwóch dotychczasowych członków Towarzystwa.  Liczba członków wzrosła z 12 do 25. 

Wszystkim 25 członkom Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego, zgodnie 

z poleceniem Rady Głównej PTS, zostały wystawione i wręczone nowe legitymacje. 

Zaktualizowany wykaz członków Oddziału został przekazany Pani Profesor Zofii Rusnak- 

sekretarzowi Rady Głównej PTS. 

 Z okazji 95-lecia  powstania GUS, spośród społeczności statystycznej  Prezydent RP 
uhonorował „ Medalem Złotym za Długoletnią Służbę ” również pracowników Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie, będących jednocześnie członkami Oddziału PTS. Wręczenie 
odznaczeń Panom Tadeuszowi Ścibkowi, Markowi Morze i Henrykowi Daszkiewiczowi miało 
miejsce 12 września 2013 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie. 



 18 września 2013 roku natomiast, podczas uroczystości jubileuszowej zorganizowanej 
w siedzibie Urzędu Statystycznego w Olsztynie, w grupie wyróżnionych pracowników Urzędu, 
ww. odznaczenie z rąk wicewojewody warmińsko-mazurskiego otrzymała długoletnia 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału PTS - Pani Teresa Bojto. 

 Pan Marek Morze – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie,  będący członkiem 
olsztyńskiego Oddziału PTS, brał udział w konferencji  „Statystyka - Wiedza – Rozwój”, która 
odbyła się w Łodzi w dniach 17-18 października 2013r. z  okazji Międzynarodowego Roku 
Statystyki. 

 Rada Oddziału PTS w Olsztynie zdecydowała o rozpoczęciu cyklu wykładów 
„Spotkania z ludźmi nauki”. Celem przybliżenia historii Warmii i Mazur pierwszy wykład  Pana 
prof. dr hab. Stanisława Achremczyka  - historyka z UWM w Olsztynie- planowany był w IV 
kwartale 2013r., ale ze względów organizacyjnych termin został przesunięty na luty 2014r. 
Tematem spotkania, które odbyło się 14 lutego br. z udziałem 14 zaproszonych gości z Urzędu 
było „Dziedzictwo naukowe ziem pruskich”. 

 Dążąc do integracji środowiska statystyków – praktyków z Urzędu Statystycznego  

z kadrą naukową statystyków z olsztyńskich uczelni , na członka naszego Towarzystwa została 

przyjęta Pani Anna Rutkowska – Ziarko, która jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Metod 

Ilościowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 

w Olsztynie 

 W latach 2010-2013 i do końca czerwca 2014 Oddział PTS w Olsztynie nie prowadził 

działalności gospodarczej. Środki finansowe pochodziły wyłącznie ze składek członkowskich. 

Oddział nie otrzymywał żadnych dotacji z Rady Głównej PTS. 
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