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Szanowni Państwo, 

Mam zaszczyt zaprosić Państwa wraz z współpracownikami do udziału w III Kongresie Statystyki Polskiej z okazji 
110-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Kongres organizowany jest przez Główny Urząd 
Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Głównym celem III Kongresu jest kontynuacja tradycji 
wspólnych spotkań oraz potrzeba nieustannego pogłębiania dialogu statystyki publicznej ze środowiskiem 
naukowym.  

Kongres odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2022 r. w Krakowie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń 
naukowych organizowanych przez statystykę publiczną, które kierujemy do środowisk akademickich, ekspertów 
krajowych i zagranicznych oraz przedstawicieli instytucji publicznych i mediów. Kongres będzie także okazją do 
naukowego podsumowania organizacji i przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 
Będzie to również okazja do przyjrzenia się wpływowi pandemii COVID-19 na otaczającą nas rzeczywistość oraz 
zdiagnozowania zmian jakie zaszły w gospodarce, środowisku naturalnym i społeczeństwie w ciągu ostatnich 
dwóch lat. 

Na Kongresie poruszone zostaną zagadnienia dot. statystyki społeczno-gospodarczej, regionalnej i małych 
obszarów oraz matematycznej, a także kwestie analizy i klasyfikacji danych. Intencją Organizatorów Kongresu 
jest, aby wykłady, sesje naukowe i spotkania, wpłynęły na rozwój badań statystycznych i zacieśnienie współpracy 
pomiędzy jednostkami statystyki i administracji publicznej oraz ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą. 
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie tej inicjatywy i rozpropagowanie informacji o III Kongresie 
Statystyki Polskiej. Zachęcam także do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, poprzez zgłoszenie tematu referatu 
oraz przedstawienia abstraktu wystąpienia do programu Kongresu. 

Do dnia 15 lutego 2022 r., na stronie internetowej Kongresu, będzie udostępniona aplikacja pozwalającą na 
zgłoszenie abstraktu w jednej z dziesięciu sesji tematycznych. Szczegółowe informacje o III Kongresie Statystyki 
Polskiej, w tym o warunkach uczestnictwa, dostępne są na stronie: kongres2022.stat.gov.pl. 

Żywię nadzieję, że aktywny udział środowisk naukowych w III Kongresie Statystyki Polskiej przyczyni się do 
sukcesu tego ważnego dla statystyki, nauki i administracji publicznej oraz biznesu wydarzenia. 

Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

https://kongres2022.stat.gov.pl/
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