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Komunikat nr 4(36)/2018 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
z dnia 6 września 2018 r.  

w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności  
 
 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie: Władysław Wiesław Łagodziński, 

Krzysztof Kowalski i Barbara Czerwińska-Jędrusiak. Spotkanie dotyczyło następują-

cych spraw: 

1. Informacje ogólne. 

2. Planowane seminaria naukowe.  

3. II Kongres Statystyki Polskiej. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1.  

Ze wstępnych informacji wynika, że w lutym 2019 r. zorganizowane zostanie 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Walne zgro-

madzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Odbywa się w okresie i miejscu ozna-

czonym przez Prezydium Rady Głównej. O mającym się odbyć walnym zgromadzeniu 

Prezydium Rady Głównej zawiadomi pisemnie Rady Oddziałów z podaniem porządku 

obrad. W walnym zgromadzeniu udział biorą: z głosem decydującym - delegaci wy-

brani według klucza wyborczego ustalonego przez Radę Główną oraz członkowie ho-

norowi obywatele polscy; z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz To-

warzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone. 

Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków. Do zakresu działania 

walnego zebrania członków należy m.in. uchwalenie planu działalności merytorycznej 

i finansowej oddziału oraz  udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej oraz wybór 

delegatów na walne zgromadzenie Towarzystwa, zatwierdzenie przyjęcia nowych 

członków Towarzystwa. Przewiduje się zorganizowanie walnego zebrania członków 

oddziału najpóźniej w grudniu 2018 r. lub styczniu 2019 r.  

 

Ad. 2.  

Rada Oddziału planuje zorganizowanie do końca 2018 r. czterech seminariów de-

dykowanych obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Prelegen-

tami na poszczególnych seminariach będą: we wrześniu - prof. zw. dr hab. Józef 
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Oleński; w październiku - prof. zw. dr hab. Jerzy Cieślik; w listopadzie - prof. zw. 

dr hab. Waldemar Tarczyński; w grudniu – prof. dr hab. Jerzy Sobota. Natomiast 

w styczniu 2019 r. odbędzie się seminarium prof. dra hab. Cezarego Kuklo. 

Na stronie internetowej PTS, jak zwykle, zamieszczone zostaną wszystkie mate-

riały z ww. seminariów.  

 

Ad. 3. 

W dniach 10–12 lipca 2018 r. odbył się w  Warszawie II Kongres Statystyki 

Polskiej. Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego Władysław Wiesław Łago-

dziński był uczestnikiem Kongresu. II Kongres Statystyki Polskiej, zorganizowany w 

Warszawie przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, za-

inaugurował oficjalne obchody stulecia ustanowienia Głównego Urzędu Statystycz-

nego. Tegoroczna edycja była kontynuacją Pierwszego Kongresu Statystyki Polskiej, 

który odbył się w 2012 r. z okazji setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa 

Statystycznego. Informacje o Kongresie można znaleźć na stronie internetowej Głów-

nego Urzędu Statystycznego: https://kongres.stat.gov.pl/pl/  Zachęcamy do odwiedze-

nia strony i zapoznania się ze streszczeniami wystąpień, publikacjami okolicznościo-

wymi, prezentacjami i innymi informacjami dot. Kongresu. 

 

Ad. 4.  

Jednocześnie Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opła-

cania składek członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na 

konto: Bank Pekao S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki 

członkowskie PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie 

nas o dokonaniu wpłaty składek na e-mail Skarbnika RO: e.galazka@stat.gov.pl   lub 

Sekretarza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .   

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: w.lagodzin-

ski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl; 

 

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

/-/ Barbara Czerwińska-Jędrusiak   /-/ Władysław Wiesław Łagodziński   

 

Warszawa, dnia 18.09.2018 r. 
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