
 

Temat Konferencji 
 

Centralne obchody 100-lecia istnienia PTS organizo-

wane są w Poznaniu w dniach 18-20.04.2012 r. 

(http://www.stat.gov.pl/pts/kongres2012/). Będą one 

kontynuowane w regionalnych Oddziałach PTS. 

Oddział we Wrocławiu organizuje w dniach  

18-19.10.2012 r. Zjazd swoich członków połączony  

z Ogólnopolską Konferencją Naukową. 

Nie ograniczamy niczym tematyki tej Konferencji. 

Albowiem są dwa jej cele główne. Jednym z nich 

jest przypomnienie sobie i innym o trudzie 

 i mądrości tych, którzy przed stu laty potrafili 

docenić rolę i znaczenie statystyki w rozwoju 

cywilizacyjnym społeczeństw i zostawili nam  

w spadku cenny dorobek. Poprzez tę Konferencję 

chcielibyśmy również przyczynić się do pomnożenia 

tego spadku. Planujemy w tym celu  zorganizowanie 

sześciu sesji specjalnych: statystyka publiczna, 

statystyka społeczna, statystyka aktuarialna, meto-

dologia statystyczna, biostatystyka oraz statystyczna 

ocena jakości, na których referaty wygłoszą 

zaproszeni przez organizatorów sesji wybitni 

eksperci danych dziedzin. 

 

 

Terminy 

 

15.06.2012 r. 

– zgłoszenie uczestnictwa 

– dostarczenie streszczenia referatu w języku polskim 

i angielskim 

– opłata konferencyjna  

 

18.10.2012 r.  

– dostarczenie pełnego tekstu referatu w języku 

polskim lub angielskim  
 

Adres do korespondencji 
 

Korespondencję proszę kierować na adres: 
 

Sekretariat Generalny Konferencji  

Katedra Statystyki   

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, 

Tel. +(48 71) 36 80 356, Fax. +(48 71) 36 80 356 
 

e-mail: wroclaw100latpts@ue.wroc.pl   

            lub cyprian.kozyra@ue.wroc.pl 
 

Informacje ogólne 

 

Wszystkie informacje dotyczące Konferencji będą 

zamieszczane na stronie internetowej  

http://wroclaw100latpts.ue.wroc.pl 

O ważniejszych szczegółach dotyczących Konferencji 

uczestnicy będą także informowani przez e-mail. 
 

Miejsce obrad 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław 

 

Wrocławskie Obchody  

100-lecia Istnienia  

Polskiego Towarzystwa  

Statystycznego  

pod Patronatem Honorowym 

Prezydenta Wrocławia 

dr. Rafała Dutkiewicza 

organizowane przez 

Polskie Towarzystwo  

Statystyczne 

Oddział we Wrocławiu 

Katedrę Statystyki                                

Uniwersytetu Ekonomicznego  

                          we Wrocławiu         

       Urząd Statystyczny 

          we Wrocławiu 

Gość Honorowy Konferencji 

Aleksander Marek Skorupa 

Wojewoda Dolnośląski 

Wrocław,  18-19 października 2012  r .  

mailto:wroclaw100latpts@ue.wroc.pl
http://wroclaw100latpts.ue.wroc.pl/


 

Komitet Honorowy 
 

prof. dr hab. Janusz Witkowski 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego  
 

prof. dr hab. Teresa Ledwina 

Kierownik Zakładu Statystyki Matematycznej  

Polskiej Akademii Nauk  
 

prof. dr hab. Czesław Domański 

Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego  
 

Rektor  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
 

 Rada Programowa  

 

prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz 

 przewodniczący 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka  

wiceprzewodnicząca 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

 

prof. dr hab.Tadeusz Bednarski 

Uniwersytet Wrocławski 
 

prof. dr hab. inż. Jerzy Detyna 

Politechnika Wrocławska 
 

prof. dr hab. Stanisław Heilpern 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

prof. dr hab. Helena Jasiulewicz 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 

prof. dr hab. Witold Miszczak 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 

prof. dr hab. Zofia Rusnak 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

 Komitet Organizacyjny 
 

Koordynatorzy: 
 

Halina Woźniak  

dr Joanna Dębicka  

 

Sekretariat Generalny: 
 

dr Cyprian Kozyra  

dr Edyta Mazurek  

dr Katarzyna Ostasiewicz 

Danuta Komarowska  

Agnieszka Ilczuk 

Leszek Łukaszewicz 

 

Referaty i publikacje 

 

Jednostronicowe streszczenia zgłoszonych 

referatów  w języku polskim i angielskim prosimy 

przesyłać do 15 czerwca 2012 r. za pomocą strony 

rejestracji uczestników Konferencji lub w wersji 

elektronicznej na adres Sekretariatu Generalnego. 

Streszczenia będą opublikowane w specjalnej 

broszurze okolicznościowej, która dostępna będzie 

w dniu rozpoczęcia Konferencji. Termin nadsyłania 

pełnych elektronicznych wersji referatów w języku 

polskim lub angielskim na adres Sekretariatu 

Generalnego  upływa 18 października 2012 r.  

 

Wymagania wydawnicze odnośnie tekstu referatu 

podane są na stronie Konferencji.  

 

Opłata konferencyjna 

 

Opłata konferencyjna w kwocie 650 złotych, 

obejmuje: materiały konferencyjne, lunch  

i uroczystą kolację. Opłatę prosimy przesłać do 

15 czerwca 2012 r. na konto 
 

PEKAO Bank Pekao S.A. 

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 

z dopiskiem : „statystyka” 

 

Zgłoszenia 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

upływa 15 czerwca 2012 r.  

Formularz zgłoszenia jest dostępny na 

konferencyjnej stronie internetowej  

 

http://www.wroclaw100latpts.ue.wroc.pl

/rejestracja.html 
 

Istnieje także możliwość zarejestrowania się, 

wysyłając informację pocztą elektroniczną  

na adres Sekretariatu Generalnego. 

 

Zakwaterowanie 

 

Zamiejscowi uczestnicy Konferencji informację 

o hotelach znajdą na stronie internetowej 

http://www.wroclaw.pl.  

Prosimy o indywidualne dokonywanie 

rezerwacji. W razie jakichkolwiek komplikacji 

służymy pomocą (prosimy o kontakt  

z Sekretariatem Generalnym Konferencji). 

http://www.wroclaw100latpts.ue.wroc.pl/rejestracja.html
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