
 
 
 
4 marca 2011 – Z działalności oddziału w 2010 r. 
 
28.01.2010 - wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego w Warszawie w dniu 10 lutego 2010 r. 
 
08.02.2010 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału. Przyjęto sprawozdanie 
z działalności Oddziału, udzielono absolutorium ustępującej RO i dokonano wyboru nowych 
władz Oddziału. Jednomyślnie została podjęta uchwała o przyznaniu prof. dr. hab. 
Kazimierzowi Zającowi – w uznaniu zasług w działalności naukowej i organizacyjnej na 
rzecz PTS – statusu honorowego członka OK PTS. 
 
18.03.2010 – pierwsze po wyborze nowych władz  zebranie członków Oddziału 
Krakowskiego PTS. Przedstawiono  na nim sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 
Delegatów PTS  w Warszawie i główne tematy poruszane 8 marca 2010 r. na plenarnym 
posiedzeniu Rady Głównej PTS  w Krakowie. Ponadto przewodniczący RO zrelacjonował 
przebieg konferencji pt. „Statystyka w służbie publicznej – wyzwania XXI w.”, 
zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Krakowie z okazji obchodów Dnia Statystyki 
Polskiej, która odbyła się w Krakowie w dniach 8–10 marca 2010 r. Kolejnym punktem 
zebrania była dyskusja nad planem działania Oddziału Krakowskiego PTS w nowej kadencji. 
Zaproponowano m.in. podjęcie działań w kierunku rozszerzenia współpracy z innymi 
środowiskami zajmującymi się statystką (m.in. rolnicy, medycy, fizycy, matematycy), 
stworzenie zakładki Oddziału Krakowskiego PTS na stronie internetowej Urzędu 
Statystycznego w Krakowie oraz podjęcie starań w kierunku prowadzenia badań regionalnych 
na potrzeby lokalnych zleceniodawców. 

 
25.11.2010 – zebranie członków Oddziału, którego celem było uczczenie „Światowego Dnia 
Statystyki”. Głównym punktem zebrania było wystąpienie dr. K. Jakóbika – dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Krakowie -  nt. „Koncepcja i organizacja NSP 2011 ”. Prelegent przybliżył 
również zebranym zasady przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Wystąpienie 
wzbudziło zainteresowanie i liczne pytania. Dalsza część zebrania poświęcona była 
informacjom i dyskusji  o bieżącej działalności  PTS. Na koniec ustalono, że kolejne 
spotkania członków OK PTS (w 2011 r.) będą poświecone rocznicy  śmierci J. Spławy-
Neymana (referat na ten temat wygłosi prof. A. Dawidowicz) oraz wynikom Narodowego 
Spisu Powszechnego (prelegentem będzie dr K. Jakóbik). 
 
Członkowie Oddziału Krakowskiego PTS uczestniczyli w licznych krajowych i 
zagranicznych konferencjach naukowych. Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski był jednym 
z członków Komitetu Naukowego XIX Konferencji Naukowej "Klasyfikacja i analiza danych  
– teoria i zastosowania”, która odbyła się w dniach 15–17 września 2010 r. w Toruniu. 
 
 
 
 


