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Wstęp

W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbył się Kongres Statystyki Polskiej, 
stanowiący punkt centralny uroczystych obchodów 100-lecia istnienia Polskiego 
Towarzystwa Statystycznego. Obchody te były kontynuowane przez regionalne od-
działy PTS. Oddział PTS we Wrocławiu – przy współpracy z Katedrą Statystyki 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z Urzędem Statystycznym we 
Wrocławiu – zorganizował zjazd swoich członków połączony z ogólnopolską kon-
ferencją naukową poświęconą 100-leciu istnienia Towarzystwa.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkie-
wicz, a gośćmi honorowymi byli: Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skoru-
pa, prof. Richard Hindls, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, oraz prof. 
Stanislava Hronová, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. W komite-
cie honorowym konferencji uczestniczyli: 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 Domań-
ski, prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, oraz rektor Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz.

Głównym powodem zorganizowania konferencji była setna rocznica powstania 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz dwusetna rocznica wygłoszenia pierw-
szego wykładu akademickiego ze statystyki w języku polskim. Świętowanie tych 
dwóch rocznic połączone zostało z jubileuszem pięćdziesięciolecia istnienia Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu. Po uroczystym otwarciu konferencji przez prof. dr. 
hab. Walentego Ostasiewicza, prezesa Rady Oddziału PTS we Wrocławiu, rozpo-
częły się obrady naukowe. Pierwszy wykład plenarny na temat aktualnych wyzwań 
wobec polskiej statystki publicznej wygłosił prof. Janusz Witkowski. Prezes GUS 
podkreślił, że statystyka powinna systematycznie się dostosowywać do zmieniają-
cych się uwarunkowań, doskonalić metodologię i organizację pracy, podejmować 
wyzwania współczesnego świata. 

Drugi referat plenarny, poświęcony detekcjom stochastycznej dominacji rzędu 
1, a dokładniej − problemowi testowania stochastycznej dominacji, wygłosiła prof. 
Teresa Ledwina. Profesor Ledwina podkreśliła, że przez wiele lat problem ten był 
głównie eksploatowany w teorii niezawodności i biostatystyce. Profesor zaprezen-
towała nowe, ulepszone podejście, pozwalające rozwiązywać rzeczywiste problemy 
ekonomiczne. 

Pozostałe referaty zostały wygłoszone w sześciu sesjach specjalnych oraz w 
jednej historycznej, zorganizowanej i prowadzonej głównie przez profesorów wro-
cławskich uczelni. Podczas konferencji wygłoszono 20 referatów i przedstawiono 
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10 Wstęp

33 referaty w postaci plakatów konferencyjnych. Tematyka ich była bardzo różno-
rodna, obejmowała bowiem zagadnienia z zakresu statystyki publicznej, statystyki 
społecznej, statystyki aktuarialnej, metodologii statystycznej, biostatystyki i staty-
stycznej kontroli jakości. Rozszerzone wersje prezentowanych referatów autorzy 
przygotowali w postaci artykułów naukowych. Artykuły, które otrzymały pozytyw-
ne recenzje, zostały zamieszczone w niniejszej publikacji. 

Dziękuję wszystkim autorom za przygotowane opracowania, a recenzentom za 
wnikliwe uwagi i sugestie, które przyczyniły się do utrzymania odpowiedniego po-
ziomu naukowego tego zeszytu. Pragnę szczególnie podziękować współredaktorce 
tego zeszytu dr Edycie Mazurek – za zaangażowanie i aktywną pomoc w jego przy-
gotowaniu. W imieniu swoim i dr Edyty Mazurek dziękuję za okazaną pomoc Pani 
Janinie Rabórskiej. Jestem również wdzięczna pracownikom Wydawnictwa, za ich 
profesjonalizm oraz życzliwość. 

Zofia Rusnak
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