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1. BIOGRAM 
 

Prof. zw. dr hab. Józef Oleński 

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk 

ekonomicznych. 

Profesor zwyczajny w Uczelni Łazarskiego  

w Warszawie od 2011 r. W latach 1970—

2011 pracownik naukowy Wydziału Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego.  

Po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomii 

Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, od 

1963 r. pracował w Instytucji Planowania,  

a następnie w Ministerstwie Budownictwa oraz CINTE (Centrum Informacji Naukowej, Technicznej  

i Ekonomicznej). Od 1974 roku do końca lat 80. kierował Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Staty-

styki przy Głównym Urzędzie Statystycznym. W tym czasie m.in. przewodniczył zespołowi ekspertów 

Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG ONZ) ds. standardów informacyjnych w statystyce w ramach 

projektu UNDP i EKG ONZ „Statistical  Computing Project”, a także komitetowi Konferencji Statystyków 

Europejskich ds. Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej.  

W latach 1992-1995 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego. Pełnił także funkcje prze-

wodniczącego Komisji Statystycznej ONZ, wiceprzewodniczącego Konferencji Statystyków Europej-

skich. W latach 1995 – 2006 doradca Prezesa NBP ds. infrastruktury informacyjnej sektora bankowego. 

Brał udział w projektach badawczych w ramach programu „Information Society Technologies” Unii Eu-

ropejskiej dotyczących transformacji statystyki oraz informatyzacji sektora publicznego w UE. Członek 

Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (MIS), m.in. wiceprzewodniczący Komitetu Irvinga 

Fishera ds. statystyki bankowej i finansowej i komitetowi MIS ds. kodeksu etyki statystycznej. W ra-

mach programów ONZ, UE i Banku Światowego uczestniczył w projektach transformacji statystyki  

m.in. w Afganistanie, Azerbejdżanie, Białorusi, Estonii, Kazachstanie, Kirgizji, Federacji Rosyjskiej, Ukra-

inie, Tadżykistanie, oraz w seminariach i szkoleniach dla urzędów statystycznych krajów transformują-

cych systemy polityczno – gospodarcze. 

W latach 2001-2002 prof. Oleński pełnił funkcję przewodniczącego Rady Statystyki przy Pre-

zesie Rady Ministrów. W latach 2006 – 2011 ponownie powołany na stanowisko Prezesa GUS konty-

nuował transformację systemu statystycznego Polski, m.in. wprowadził kompleksową elektronizację 

sprawozdawczości statystycznej oraz elektroniczne spisy rolnictwa (2010) i ludności (2011) z wykorzy-

staniem administracyjnych źródeł danych.   

Od 2011 roku pracuje na stanowisku profesora w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 

2011-2013 prowadził w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu badania 

naukowe w dziedzinie ekonomii i statystyki transgranicznej.  

Autor ponad 350 publikacji i opracowań naukowych w dziedzinie ekonomii, statystyki i infor-

matyki, w tym fundamentalnego dla systemu informacji publicznej, opracowania pt.: „Infrastruktura 

informacyjna państwa w globalnej gospodarce” (2006). Inicjator badań procesów transgranicznych  

w Europie, inicjator i współtwórca nowego kierunku badawczego w naukach ekonomicznych „ekono-

mia transgraniczna”.   

Prof. Józef Oleński w jubileuszowej publikacji z okazji 70-lecia powołania Komisji Statystycznej 

ONZ (2017) zawierającej sylwetki osób zasłużonych dla światowej statystyki oficjalnej określony został 

tytułem „ojca duchowego” (spiritual father) Fundamentalnych Zasad Statystyki Oficjalnej, przyjętych 

w 2014 roku jako Rezolucja przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  
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Tytuły i stopnie naukowe: 

1969 — doktor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 

1997 — doktor habilitowany, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski 

1999 — profesor UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski 

2004 — profesor zwyczajny 

 

Dorobek naukowy i dydaktyczny: 

Ponad 300 publikacji i opracowań naukowych (monografie, podręczniki i skrypty, artykuły 

w czasopismach kranowych i zagranicznych, raporty z prac badawczych, redakcja naukowa 

książek. 

Aktualne dziedziny badań naukowych: ekonomika informacji, metainformacja, infrastruk-

tura informacyjna gospodarki. 

Dydaktyka (od 1970 r.) m.in. w następujących uczelniach: Uniwersytet Warszawski, Szkoła 

Główna Handlowa (SGPiS), Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Pol-

sko-Japońska Wyższa Szkoła Technologii Komputerowych. 

Tematyka zajęć dydaktycznych: statystyka, ekonometria, programowanie matematyczne, 

cybernetyka ekonomiczna, informatyka, informacja naukowa, systemy informacji ekonomicz-

nej, ekonomika informacji, projektowanie i organizacja badań statystycznych, szkolenia dla 

administracji  publicznej, służb finansowych i bankowych, służb informacji naukowo-technicz-

nej, przedsiębiorstw, głównie w zakresie zarządzania informacją i informatyki.  

 

Członkostwo w organizacjach naukowych (aktualnie): 

 International Statistical Institute (ISI) 

 Irving Fisher Committee (stowarzyszenie statystyków sektora finansowego i banków 

centralnych) 

 Data for Development (stowarzyszenie afiliowane przy UNESCO) 

 Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 

 Polskie Towarzystwo Statystyczne 

 

Komitety redakcyjne (aktualnie): 

 Transborder Economics, International Journal wyd. Uniwersytet Rzeszowski   
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2. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE 
 

Książki 

 Transborder economy, transborder economics and transborder statistics, Contributions 

to transborder economics - elements of theory and methods. Lazarski University in War-

saw and State University of Technogy and Economics in Jarosław. Warszawa 2013 — 

rozdziały 1-4, 6, 9.  

 Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Nowy Dziennik sp. Z o.o. 

i Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych. Warszawa 2006. 

 Ekonomika informacji – metody. PWE Warszawa 2003. 

 Ekonomika informacji – podstawy. PWE Warszawa 2001. 

 Elementy ekonomiki informacji. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Seria: Studia informatyki gospodarczej. Nowy Dziennik. Warszawa 2000. 

 Ekonomika informacji. Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego. Warszawa 1998. 

 Standardy informacyjne w gospodarce. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 1997. 

 Cybernetyka ekonomiczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1989. 

— współautor: W. Falkiewicz.  

 Projektowanie baz danych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1984. 

— współautor: W. Staniszkis.  

 Planowanie inwestycji i rezerw w warunkach niepewności. Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne. Warszawa 1971. — współautor: S. Łojewski.  

 

Publikacje szkoleniowe i skrypty 

 Designing METIS in Statistical Offices. UNDP/ECE/SCP/H.6. Geneva – Bratislava 1985. 

(współautorstwo pracy zbiorowej). 

 Users guide to matainformation systems in statistical offices. UNDP and ECE Statistical 

Computing Project, Report No. UNDP/ECE/SCP/H.4. Wyd. United Nations Computing 

Research Center, Bratislava 1984. (współautorstwo pracy zbiorowej). 

 Elementy informatyki w zarządzaniu. Skrypt. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Warszawa 1975. 

 Elementy informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym. Skrypt. Towa-

rzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa 1973. 

 Zastosowanie informatyki w planowaniu i zarządzaniu. Skrypt. Centralny Ośrodek In-

formacji Budownictwa. Seria „Problemy Budownictwa”. Zeszyt 25. Warszawa 1972. 

 Podstawy projektowania systemów automatycznego przetwarzania informacji w za-

rządzaniu. Skrypt. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Seria „Materiały 

Szkoleniowe”. Warszawa 1971. 

 Elementy informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym. Skrypt. Towa-

rzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Seria „Materiały Szkoleniowe”. War-

szawa 1970.  

 



ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTS 7 

 
 

3. PREZES GUS W LATACH 1992-1995 I 2006-2011 
 

W dniu 10 lutego 1992 r. Prezesem GUS został Józef Oleński. Józef Oleński, profesor eko-

nomii, był Prezesem dwóch kadencji — w latach 1992–1995 oraz w latach 2006–2011. 

W czasie swoich kadencji: 

 prowadził działalność o największym wpływie dla przyszłości statystyki w ostatniej de-

kadzie XX i pierwszej XXI wieku; 

 korzystał z dorobku wszystkich prezesów, a w tym przede wszystkim Wincentego Ka-

walca i Wiesława Sadowskiego; 

 uczynił statystykę polską statystyką prawdziwie międzynarodową; 

 w latach 1992–1994 był Przewodniczącym Komisji Statystycznej ONZ; 

 zarówno w pierwszym, jak i w drugim okresie swojej działalności nadał polskiej staty-

styce ogromną rangę, prestiż i godność instytucjonalną; 

 rozwinął na szeroką skalę współpracę ze statystyką francuską, amerykańską, kanadyj-

ską i australijską; 

 doprowadził do ogromnego rozwoju systemu informacji publicznej, a w tym całego 

systemu informacji dla mediów oraz dla tzw. społecznego audytorium statystycznego 

(media, nauka, biznes, administracja, ludność) w oparciu o zasadę 3xR; 

 

 wdrożył wszystkie nowoczesne klasyfikacje tzn. handlu zagranicznego, działalności go-

spodarczej, produktów itd..; 

 przygotował podstawy do negocjacji w sprawie akcesji w latach 1996–1998 AQUI; 

 doprowadził do stworzenia ustawy o statystyce publicznej z 1995 r. (jednej z najnowo-

cześniejszych ustaw tego okresu); 

 pod koniec 1995 r. utracił stanowisko ze względu na nową formułę ustawową oraz 

zmianę struktury i orientacji politycznej władzy; 

 w okresie 2006–2011 w trudnych i skomplikowanych okolicznościach próbował konty-

nuować proces reform, który rozpoczął w I połowie lat 90. poprzez: nałożenie na US-y 

specjalizacji i usamodzielnienia (przeniesienie specjalizacji tematycznej z departamen-

tów GUS do US-ów i nadanie US-om autorskich kompetencji w zakresie specjalizacji), 

wprowadzenie sprawozdawczości elektronicznej, rozbudowę systemu informacji pu-

blicznej, reorganizację i rozwój systemu PESEL, reorganizację i rozwój systemu REGON; 

 uruchomił badania pogranicza; 

 był inicjatorem utworzenia Instytutu Statystycznego przy GUS; 

 reaktywował na dużą skalę działalność wszystkich organów doradczych Prezesa ( Nau-

kowa Rada Statystyki, Komisja Matematyczna, Komisja Metodologiczna); 

 zorganizował i ukształtował redakcję SIT; 

 rozpoczął długotrwałe działania związane ze spisami 2010  i 2011; 

 wywarł wyraźny wpływ na badania narodowości i etniczności w ramach NSPLiM; 

 przesądził w decydującym stopniu o całkowitej zmianie organizacji, przebiegu, opraco-

wania i publikacji wyników spisów; 

 dzięki jego inicjatywie spisy po raz pierwszy były całkowicie „oderwane” od papieru 

(handheldy, samospis internetowy); 

 

Odszedł ze stanowiska przed NSPLiM 2011.   
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4. MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
      MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

 

 

Na mocy Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania 

naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownic-

twa i komunikacji. r.  (Dz.U. z 1957 r. Nr 17, poz. 86) w miejsce Ministerstwa Budownictwa oraz 

Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych utworzono Ministerstwo Budownictwa  

i Przemysłu Materiałów Budowlanych (5 kwietnia 1957 r. – 12 listopada 1985 r.). 

 

Do zakresu działania  Ministerstwa należały sprawy: przemysłów materiałów budowla-

nych, projektowania i realizacji budownictwa ogólnego w miastach i osiedlach, zakładów, 

urządzeń i instalacji przemysłowych, energetycznych, wielkich budowli wodnych, urządzeń że-

glugowych i inżynieryjnych, ustalania norm i przepisów w zakresie działalności państwowych 

przedsiębiorstw budowlanych, sprawy produkcji i zbytu materiałów budowlanych, prowadze-

nie zakładów usługowych i wytwórczych związanych z budownictwem i przemysłem materia-

łów budowlanych,  organizacji pomocy technicznej dla indywidualnego i spółdzielczego bu-

downictwa na wsi, normowania kosztorysowego w zakresie ustalonym szczególnymi przepi-

sami, normowania technicznego, przepisów techniczno- budowlanych, prac naukowo-badaw-

czych w dziedzinie budownictwa i technologii produkcji materiałów budowlanych oraz inne 

sprawy z zakresu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych nie zastrzeżone do wła-

ściwości innych ministrów oraz Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.   

 

Profesor  Józef Oleński w latach 1967–1972 pracował w Ministerstwie w zespole ds. in-

formatyki. Był specjalistą ds. koordynacji prac badawczo-rozwojowych oraz systemów infor-

macyjnych, a także jako projektant systemów informatycznych dla centrali ministerstwa. Brał 

udział w pracach grup roboczych i zespołów ekspertów Stałej Komisji Budownictwa RWPG. 

Prowadził szkolenie kadr kierowniczych budownictwa w zakresie zarządzania, analiz ekono-

micznych i informatyki. 

 

Na mocy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o przekształceniu Komitetu do Spraw Urba-

nistyki i Architektury w Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury  (Dz.U. z 1960 r. Nr 

29, poz. 164) w miejsce urzędu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury, a także po wy-

dzieleniu części zadań Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

utworzono urząd Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (22 czerwca 1960 r. – 3 

marca 1964 r.) (kierowany przez Przewodniczącego Komitetu) 

 

 

 

 

 

Ź  r ó d ł o:  Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych  W: WIKIPEDIA Wolna encyklopedia [online] Wikipedia 2016  [dostęp: 12 kwietnia 2016 

r.] Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Budownictwa,_Urbanistyki_i_Architektury 

oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwa_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Budownictwa,_Urbanistyki_i_Architektury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwa_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej
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5. INSTYTUT ORGANIZACJI I MECHANIZACJI 
      BUDOWNICTWA W WARSZAWIE 
 
Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa utworzony został na podstawie zarzą-

dzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 24 kwietnia 1951 r. Podstawowym zada-

niem Instytutu było prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie ekonomiki, organi-

zacji, zarządzania, mechanizacji, transportu, socjologii i ochrony pracy w budownictwie.  

W 1972 r. Instytut został połączony wraz z Zakładem Doświadczalnym Maszyn i Urządzeń 

Budowlanych Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa oraz Centralnym Ośrodkiem 

Badawczo-Rozwojowym „ZREMB” i powstał Instytut Mechanizacji Budownictwa na podstawie 

uchwały Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. 

Od dnia 1 stycznia 1973 r. po włączeniu Zakładu Badań i Doświadczeń „ZREMB” funkcjo-

nował, jako Instytut Mechanizacji Budownictwa. W październiku 1986 r. znacznie rozszerzono 

dotychczasową działalność Instytutu w dziedzinie górnictwa skalnego przez połączenie z Cen-

tralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw i od tego czasu Instytut nosi 

obecną nazwę Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

W lipcu 2002 r. do Instytutu włączono Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekono-

micznej oraz Instytut Gospodarki Odpadami, a 1 lipca 2007 r. dwie kolejne jednostki: Ośrodek 

Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Techno-

logii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA. 

Instytut jest międzyresortową jednostką badawczo-

rozwojową. Współpracuje z wieloma resortami, jed-

nostkami badawczymi, uczelniami i przedsiębior-

stwami. 

Organem sprawującym nadzór nad IMBiGS jest 

Ministerstwo Gospodarki. Siedziba Instytutu mieści 

się w Warszawie. Oddział Zamiejscowy IMBiGS - Cen-

trum Gospodarki Odpadami ma swoją siedzibę w Ka-

towicach. 

 

Prof. Józef Oleński w latach 1967–1972 — wówczas jako adiunkt — był kierownikiem Pra-

cowni Elektronicznego Przetwarzania Danych. Pracownia zajmowała się projektowaniem  

i wdrażaniem informatycznych systemów zarządzania w przemyśle budowlanym.  
 

 

Ź  r ó d ł o:  Szukajwarchiwach.pl Zbiory archiwalne [online] Narodowe Archiwum Cyfrowe 2013  [dostęp: 

11 kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: http://searcharchives.pl/2/934/0#tabZespol  oraz 60 lat Instytutu 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W: Rada Główna Instytutów Badawczych [online] Warszawa 

[dostęp: 11 kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=266:60-lat-instytutu-mechanizacji-budownictwa-i-gornictwa-skalnego&catid=51:nauki-

techniczne-2  oraz 60-lecie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego W: Polska Izba Gospodar-

cza Rusztowań [online] Warszawa [dostęp: 11 kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: http://www.rusztowania-

izba.org.pl/index.php?cmd=./news/2011/60lat_imbigs/index.htm  

http://searcharchives.pl/2/934/0#tabZespol
http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266:60-lat-instytutu-mechanizacji-budownictwa-i-gornictwa-skalnego&catid=51:nauki-techniczne-2
http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266:60-lat-instytutu-mechanizacji-budownictwa-i-gornictwa-skalnego&catid=51:nauki-techniczne-2
http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266:60-lat-instytutu-mechanizacji-budownictwa-i-gornictwa-skalnego&catid=51:nauki-techniczne-2
http://www.rusztowania-izba.org.pl/index.php?cmd=./news/2011/60lat_imbigs/index.htm
http://www.rusztowania-izba.org.pl/index.php?cmd=./news/2011/60lat_imbigs/index.htm
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6. CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ, 
      TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ 

 

 

Przedmiotem informacji naukowej są obiekty, procesy, zdarzenia i zjawiska informacyjne 

w społeczeństwie, w świecie człowieka, widziane w perspektywie pośredniczenia pomiędzy 

utrwalonymi zasobami informacji a ludźmi, którzy jej potrzebują. 

W Polsce planowa działalność informacyjna zaczęła się od powołania 1950 Głównego In-

stytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej, przekształconego kolejno w: Centralny Instytut 

Dokumentacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (1952), Centralny Instytut Informacji Na-

ukowo-Technicznej i Ekonomicznej (1960), Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Eko-

nomicznej CINTE (1971) oraz Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej IINTE. 

 Działalność informacyjną prowadzą poza tym ośrodki informacji (dokumentacji), biblio-

teki i archiwa, które miały być podstawowymi ogniwami krajowego Systemu Informacji Nau-

kowej, Technicznej i Organizacyjnej. Szkoleniem kadr informacji naukowej zajmują się szkoły 

policealne oraz szkoły wyższe (kierunek bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Polska 

bierze udział w pracach wielu międzynarodowych instytucji i systemów informacyjnych (m.in. 

FID, IFLA, MCNTI, Infoterm, WHO, FAO) oraz uczestniczy w Generalnym Programie Informa-

cyjnym UNESCO. 

Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (CINTE), główny ośrodek nau-

kowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Tech-

nicznej i Organizacyjnej w Polsce prowadził swoją działalność w latach 1971–1991.  

Siedziba CINTE znajdowała się w Warszawie. Ośrodek zajmował się programowaniem 

i koordynacją rozwoju ogólnokrajowego systemu informacji naukowej, technicznej i ekono-

micznej; CINTE prowadziło też prace projektowe i unifikacyjne w zakresie organizacji i meto-

dyki procesów informacyjnych oraz szkolenia pracowników służb informacyjnych; tworzyło 

krajową sieć informacji naukowej; od 1991 r. część jego zadań przejął Instytut Informacji Na-

ukowej, Technicznej i Ekonomicznej, a zadania w zakresie koordynacji tej działalności w dzie-

dzinie nauk podstawowych — Ośrodek Informacji Naukowej PAN (OIN PAN).  

W latach 1972–1974 profesor Józef Oleński był kierownikiem Zakładu Metodyki, Mecha-

nizacji i Automatyzacji Procesów Informacyjnych. Był następnie kierownikiem Zakładu Infor-

macji i Wydawnictw CINTE. W tym czasie również działał jako członek Rady Naukowej Między-

narodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej (MCINT) oraz członek komisji ds. in-

formacji naukowej Polskiego Komitetu FID (Federation International d’Information).  

 

 

Ź  r ó d ł o:  Informacja naukowa W: WIKIPEDIA Wolna encyklopedia [online] Wikipedia 2016  [dostęp: 12 

kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja_naukowa oraz Centrum Infor-

macji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej W: PWN [online] WN PWN SA 1997–2014 [dostęp: 12 kwietnia 2016 

r.] Dostępny w Internecie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Centrum-Informacji-Naukowej-Technicznej-i-Eko-

nomicznej;3884197.html   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_Dokumentacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Federacja_Stowarzysze%C5%84_i_Instytucji_Bibliotekarskich
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Infoterm&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych_do_spraw_Wy%C5%BCywienia_i_Rolnictwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/System-Informacji-Naukowej-Technicznej-i-Organizacyjnej;3982202.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/System-Informacji-Naukowej-Technicznej-i-Organizacyjnej;3982202.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja_naukowa
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Centrum-Informacji-Naukowej-Technicznej-i-Ekonomicznej;3884197.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Centrum-Informacji-Naukowej-Technicznej-i-Ekonomicznej;3884197.html
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7. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
      STATYSTYKI 
 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki utworzony został w 1968 r. z inicjatywy prof. 

Wincentego Kawalca Prezesa GUS  w latach 1965–1972. W Ośrodku  powstawały m.in. kon-

cepcje podstawowych rejestrów i prowadzono prace nad ich dostosowaniem do warunków 

gospodarki rynkowej. Ośrodek funkcjonował  do 1998 r. 

 

 

Profesor Józef Oleński w latach 1974–1991 był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem 

Ośrodka. Kierował badawczo-rozwojowymi i projektowymi, wdrożeniami systemów informa-

cyjnych i baz danych oraz ich próbną eksploatacją. Kierował wdrażaniem m.in. koncepcji pod-

stawowych rejestrów lub ich dostosowaniem do warunków gospodarki rynkowej (w tym: re-

jestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, statystycznego rejestru gospodarstw rol-

nych, statystycznego rejestru terytorialnego), opracowaniem i wdrożeniem standardów staty-

stycznych Unii Europejskiej w polskiej statystyce, jak również badaniem i wdrożeniem baz da-

nych statystycznych i systemów metainformacyjnych w statystyce.  

 

 
 

 
Aktualnie informacje o rejestrze REGON na stronie internetowej GUS:  http://bip.stat.gov.pl/dzia-

lalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/ 

 

 

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
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8. ORGANY ONZ 

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest unikalną międzynarodową organizacją, która 

skupia 193 niepodległe państwa. Została utworzona po II Wojnie Światowej w celu utrzymania 

pokoju i bezpieczeństwa na świecie, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, 

wspierania postępu społecznego, promowania praw człowieka i poprawy standardów życia 

ludzi. Państwa członkowskie łączą zasady Karty Narodów Zjednoczonych - międzynarodowym 

porozumieniem wymieniającym ich prawa i obowiązki jako członków globalnej społeczności.  

Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z sześciu głównych organów, których dzia-

łalność obejmuje niemal cały świat. Są to: 

 Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) 

 Rada Bezpieczeństwa (Security Council) 

 Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council) 

 Rada Powiernicza (Trusteeship Council) 

 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (International Court of Justice) 

 Sekretariat (UN Secretariat) 

Biura pięciu organów mieszczą się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Jedynie Mię-

dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ma swoją siedzibę w Hadze (Holandia). 

 

Strona Intrentowa oferująca wirtualną wycieczkę po ONZ:  http://www.unic.un.org.pl/po-

znaj_onz/index.php  

http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/index.php
http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/index.php
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Z Organizacją Narodów Zjednoczonych powiązane są agendy wyspecjalizowane, które zaj-

mują się tak różnorodnymi dziedzinami jak ochrona zdrowia, edukacja, rolnictwo, telekomu-

nikacja czy meteorologia. Oprócz agend, istnieją również różne programy (np. Program NZ ds. 

Rozwoju – UNDP), fundusze (np. Fundusz NZ na Rzecz Dzieci – UNICEF) oraz inne ciała i jed-

nostki (np. Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka - OHCHR). Wszystkie agendy, 

programy, fundusze i inne jednostki wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych tworzą sys-

tem Narodów Zjednoczonych.  

Rada Gospodarcza i Społeczna (Economic and Social Council - ECOSOC) stanowi centralne 

forum międzynarodowych dyskusji dotyczących kwestii gospodarczych i społecznych. Zajmuje 

się rozwojem ekonomicznym i problematyką socjalną, kulturą, edukacją, zdrowiem, przestrze-

ganiem praw człowieka i podstawowych wolności. Każdego roku dokonuje ona przeglądu sy-

tuacji gospodarczej i społecznej na świecie. Na zwołanych przez Radę konferencjach między-

narodowych odbywają się dyskusje na niemalże każdy temat – począwszy od działań podej-

mowanych przez międzynarodowe korporacje po sytuację imigrantów, kobiet czy młodych lu-

dzi. 

Zakres prac prowadzonych przez Radę Gospodarczą i Społeczną jest zbyt obszerny dla jed-

nego organu. Ciała pomocnicze - funkcjonalne i regionalne, ciała eksperckie i inne - wykonują, 

na polecenie Rady Gospodarczej i Społecznej, szczegółowe zadania. 

Istnieje pięć komisji regionalnych, które zajmują się problemami gospodarczymi i społecz-

nymi w rożnych regionach świata. Do ich zadań należy pomoc przy wymianie informacji mię-

dzy państwami w danym regionie oraz koordynacja działalności państw i organizacji wchodzą-

cych w skład systemu ONZ.  

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) (ang. United Nations Economic Commission for 

Europe, skrót: UNECE lub ECE) jest jedną z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjedno-

czonych. ECE powstała w 1947 r. w celu udzielenia pomocy w odbudowie państw europejskich 

po II Wojnie Światowej oraz wzmocnienia współpracy z państwami spoza regionu. Komisja 

zajmuje się problemami związanymi ze środowiskiem naturalnym, transportem, handlem, 

przemysłem, rolnictwem i budownictwem. Negocjuje normy i standardy, które ułatwiają 

współpracę między państwami członkowskimi ONZ. Siedziba Komisji Gospodarczej ds. Europy 

znajduje się w Genewie, Szwajcarii. Współpraca UE-EKG wyraźne sukcesy odniosła na polu 

ochrony środowiska, czego wyrazem jest przyjęcie przez UE czterech konwencji o kontroli za-

nieczyszczeń. 

W Europejskiej Komisji Gospodarczej Unia Europejska posiada status obserwatora. 

 

Profesor Józef Oleński w latach 80.  przewodniczył zespołowi ekspertów Europejskiej Ko-

misji Gospodarczej (EKG ONZ) ds. standardów informacyjnych w statystyce w ramach projektu 

UNDP i EKG ONZ „Statistical  Computing Project”. 
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United Nations Economic Commission 

 

Ź  r ó d ł o:  UNECE [online] United Nations Economic Commission for Europe  [dostęp: 2 lutego 2018 r.] 

Dostępny w Internecie: http://www.unece.org/mission.html  

Osiem komisji funkcjonalnych zajmuje się głównie sprawami społecznymi. Spośród pań-

stw członkowskich Rada Gospodarcza i Społeczna wybiera członków komisji, a następnie rządy 

wybranych państw wyznaczają wykwalifikowanych ekspertów do udziału w pracach komisji.  

Komisja Statystyczna (Statistical Commission) — działalność Komisji ma na celu wspiera-

nie rozwoju krajowych systemów statystycznych i nowych metod w tej dziedzinie, udzielanie 

pomocy całemu systemowi Narodów Zjednoczonych w zbieraniu i porównywaniu danych sta-

tystycznych oraz dąży do standaryzacji terminologii i metod badawczych ułatwiających porów-

nywanie danych statystycznych zebranych w różnych krajach.  

Profesor Józef Oleński w latach 90.  pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Statystycz-

nej ONZ. 
 

 
 
 
 
 
 

Ź  r ó d ł o:  Główne organy ONZ. W: Poznaj Organizację Narodów Zjednoczonych [online] Ośrodek Informacji 

ONZ w Warszawie, listopad 2012 r. [dostęp: 2 lutego 2018 r.] Dostępny w Internecie: 

http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/glowne_organy.php   

http://www.unece.org/mission.html
http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/glowne_organy.php
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9. NARODOWY BANK POLSKI 
 
W 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski. Zaczął funkcjonować jako bank 

państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Początkowo NBP przyjął zasady skopiowane 

ze statutu Banku Polskiego. Zakładano, że będzie on bankiem emisyjnym, nieangażującym się 

w bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Jednak szybko gospodarka nakazowo-rozdziel-

cza zasadniczo zmieniła rolę NBP i pieniądza. Już na początku 1946 r. powierzono NBP kontrolę 

finansową i bezpośrednie finansowanie górnictwa, hutnictwa i przemysłu włókienniczego. 

Narodowy Bank Polski stopniowo stawał się monobankiem – monopolistą w dziedzinie nie 

tylko emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności.  

W warunkach ustrojowych ograniczających rolę banku centralnego, NBP wykonywał 

prace, które przyczyniały się do racjonalizacji procesu gospodarowania. Wymienić tu trzeba 

zwłaszcza organizowanie rozliczeń bezgotówkowych, obsługę budżetu, gospodarowanie 

skromnymi rezerwami dewizowymi i opracowywanie bilansu płatniczego oraz innych synte-

tycznych bilansów gospodarki narodowej. 

 

W końcu lat osiemdziesiątych Narodowemu Bankowi Polskiemu nadano rolę banku cen-

tralnego, odpowiedzialnego za wartość polskiego pieniądza. 

W 1995 r. przeprowadzono denominację złotego, która przeszła do historii jako „skreśle-

nie czterech zer”. Unormowanie sytuacji płatniczej pozwoliło wówczas zapoczątkować kształ-

towanie kursu złotego na rynku walutowym oraz zapewnić złotemu status waluty wymienial-

nej według standardu międzynarodowego. 

 

Do istotnych zmian doszło po 1997 r. Nowa Konstytucja zapewniła mocną pozycję Naro-

dowego Banku Polskiego w systemie instytucji publicznych i związała politykę pieniężną z no-

wym organem NBP – Radą Polityki Pieniężnej. Sprawowanie nadzoru nad bankami powie-

rzono Komisji Nadzoru Bankowego, a jego realizację Generalnemu Inspektoratowi Nadzoru 

Bankowego, wydzielonemu w strukturze NBP. W ten sposób dbałość o złotego oraz czuwanie 

nad stabilnością systemu finansowego stały się głównymi celami działalności polskiego banku 

centralnego. 

 

Po wielu latach Narodowy Bank Polski stał się bankiem centralnym opartym na najlep-

szych wzorach. 

 

Profesor Józef Oleński w latach 1991–1992 prowadził w Bankowym Centrum Kompute-

rowym NBP  prace badawcze i projektowe nad rozwojem i modernizacją systemów informa-

cyjnych NBP i sektora bankowego. Natomiast w latach 1996–2006 jako Doradca Prezesa NBP 

prowadził prace rozwojowe w dziedzinie systemów informacyjnych banku centralnego, stan-

dardów informacyjnych i baz danych ekonomicznych. 

 

 
 

 

 

 

Ź  r ó d ł o:  Historia bankowości centralnej w Polsce W: NBP Narodowy Bank Polski [online] NBP Warszawa 

1998–2016  [dostęp: 12 kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html  

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html
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10. RADA STATYATYKI 
 

Rada Statystyki jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach statystyki publicznej. 

Działa przy Prezesie Rady Ministrów.  

W jej skład wchodzą powołane przez Prezesa Rady Ministrów osoby reprezentujące: or-

gany administracji rządowej - 5 osób, stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samo-

rządu Terytorialnego - 1 osoba, Narodowy Bank Polski - 1 osoba, organizacje społeczne, samo-

rząd zawodowy i gospodarczy - 3 osoby, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidar-

ność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Konfederację Pracodawców Pol-

skich, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Związek Rzemiosła Polskiego, inne or-

ganizacje związkowe i organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

po jednej osobie z każdej organizacji oraz dwóch ekspertów, po jednym z zakresu nauk spo-

łecznych i ekonomicznych. Kadencja Rady trwa pięć lat. 

 

         Do zadań Rady należy: 

 ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS, corocznie, na 

każdy następny rok projektu programu badań statystycznych, 

 przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do 30 czerwca każdego roku, projektu 

programu badań statystycznych statystyki publicznej, 

 rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych o szerokim za-

sięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac metodologicznych i przygo-

towawczych, projektowanych na okres najbliższych dziesięciu lat, 

 ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz formułowa-

nie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenia dla rozwoju statystki publicz-

nej, 

 opiniowanie kosztów badań statystycznych oraz metodologii ich szacowania , o któ-

rych mowa w art. 50 ust. 1a i 1c ustawy o statystyce publicznej. 

 

W pracach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

 

 

 

Profesor Józef Oleński w latach 2001—2002 prof. Oleński pełnił funkcję przewodniczą-

cego Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ź  r ó d ł o:  Rada Statystyki W: Biuletyn Informacji Publicznej GUS /online/ Główny Urząd Statystyczny 1995-

2018 /dostęp: 2 lutego 2018 r./ Dostępny w Internecie: http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicz-

nej/rada-statystyki/ 

  

http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rada-statystyki/
http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rada-statystyki/
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11. KOMITET STATYSTYKI I EKONOMETRII PAN 

 

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk został utworzony uchwałą 

nr 15/72 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 11 kwietnia 1972 r. 

 

Osobami szczególnie zasłużonymi dla powstania Komitetu byli Profesorowie: 

Wiesław Sadowski, Zbigniew Czerwiński , Zdzisław Hellwig, Mirosław Krzysztofiak, Andrzej 

Luszniewicz, Zbigniew Pawłowski, Władysław Welfe, Kazimierz Zając.  

W latach 1993 – 2010 Honorowym Przewodniczącym Komitetu był Prof. dr Wiesław Sadowski, 

członek korespondent PAN. 

 

Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk działa w strukturze Wydziału  

I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest stymulowanie rozwoju 

dyscyplin statystyki i ekonometrii w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk nauko-

wych teorii i praktyki osiągnięć polskiej myśli statystycznej i ekonometrycznej. 

 

1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej pań-

stwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezen-

towanych w Komitecie. 

 

2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Infor-

matyzacji, Państwową Komisją Akredytacyjną, Głównym Urzędem Statystycznym, Mini-

strem Edukacji Narodowej i Sportu, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach do-

tyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin 

reprezentowanych przez Komitet. 

 

3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezen-

towanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji 

naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej 

Akademii Nauk. 

 

4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowa-

dzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezen-

towanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji 

naukowych. 

 

5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z wła-

snej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w 

sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla spo-

łeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju. 

 

6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w 

zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawni-

czej. 

 

7. Analiza i ocena planów i programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształ-

cenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym 
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kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem 

działania Komitetu. 

 

8. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z za-

kresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet. 

 

9. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezen-

towanych przez Komitet. 

 

Profesor Józef Oleński został członkiem Komitetu w 2009 r.  

 

W dniu 2 grudnia 2008 roku, na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Aka-

demii Nauk, Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Komitet Statystyki i Ekono-

metrii PAN oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podjęli uchwałę o ustanowieniu  

9 marca Dniem Statystyki Polskiej. Dzień ten został wybrany na pamiątkę sesji Sejmu Cztero-

letniego 9 marca 1789 roku, podczas której Fryderyk Józef Moszyński uzasadniał przeprowa-

dzenie spisu statystycznego na ziemiach polskich. 

 

 

 

Ź  r ó d ł o:  Historia Komitetu W: PAN Polska Akademia Nauk [online] PAN 22 listopada 2012  [dostęp: 12 

kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie: http://www.ksie.pan.pl/index.php/historia-komitetu oraz Dzień Staty-

styki Polskiej W: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [online] UW Kraków  [dostęp: 12 kwietnia 2016 r.]  

Dostępny w Internecie: http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_IN-

STANCE_d82lKZvhit4m/10172/117869079  

http://www.ksie.pan.pl/index.php/historia-komitetu
http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/117869079
http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/117869079
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12. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH  
     UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGO 

 

Uniwersytecki orzeł, będący od momentu utworzenia uczelni w 1816 r. jej godłem, oto-

czony jest pięcioma gwiazdami – każda z nich symbolizuje jeden z pięciu wydziałów, które 

tworzyły nowo powstający Królewski Uniwersytet Warszawski. Były to wydziały: Prawa, Le-

karski, Filozoficzny, Teologiczny oraz Nauk i Sztuk Pięknych. 

 

Dziś medycyna i teologia nie są już reprezentowane na UW, zastąpiły je inne dziedziny, 

a liczba wydziałów wzrosła do 20. Najmłodsze wśród nich są: Wydział Orientalistyczny, który 

utworzono w 2008 r. oraz „Artes Liberales” powołany do życia w 2012 r. Ten ostatni jest też 

najmniejszy, bo kształci rocznie mniej niż 200 osób. Największe są natomiast wydziały Dzien-

nikarstwa i Nauk Politycznych, Prawa i Administracji oraz Zarządzania, na każdym z nich uczy 

się ponad 5,5 tys. studentów 

 

Wydziały mają dużą samodzielność, m.in. w zakresie organizacji i dydaktyki. Ich we-

wnętrzna struktura jest zróżnicowana, mogą dzielić się na mniejsze instytuty, katedry lub za-

kłady. Na czele wydziałów stoją dziekani, którzy w dniu wyboru na to stanowisko dołączają do 

składu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy pomagają im prodziekani, ich liczba  

i zakres kompetencji są zależne od wydziału. Na każdym działa także Rada Wydziału. 

 

Wśród 20 wydziałów znajduje się Wydział Nauk Ekonomicznych. Ekonomia, finanse, in-

westycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria to od lat jeden z najbardziej popularnych 

kierunków wybieranych na Uniwersytecie. Podczas zeszłorocznej rekrutacji to właśnie na 

niego dokonano największej liczby zapisów. Ekonomię, finanse, inwestycje i rachunkowość, 

informatykę i ekonometrię na UW chciało studiować prawie 2,5 tys. osób, czyli więcej osób 

niż obecnie uczy się na całym wydziale. Wydział Nauk Ekonomicznych znajduje się obecnie na 

piątym miejscu w ministerialnym zestawieniu jednostek i kategorii naukowych, w obrębie 

nauk humanistycznych i społecznych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał mu 

kategorię A+. Wydział oferuje również studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim. 

Magisterski program Quantitative Finance znalazł się w czołówce rankingu Eduniversal Best 

Masters na miejscu 19 w zakresie Financial Markets . 

 

Profesor Józef Oleński, obecnie profesor zwyczajny, w latach 1970–2011 był pracowni-

kiem naukowym  Wydziału Nauk Ekonomicznych. Zajmował się pracą dydaktyczną, badaniami 

naukowymi w dziedzinie ekonomiki informacji, infrastruktury informacyjnej państwa i gospo-

darki, informatyki i zarządzania.  

Ź  r ó d ł o:  Wydziały i jednostki W: UW Uniwersytet Warszawski [online] Uniwersytet Warszawski 2016  

[dostęp: 15 kwietnia 2016 r.] Dostępny w Internecie http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki/  

http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki/
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13. WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA UCZELNI 
         ŁAZARSKIEGO 
 
W 1993 r.  Minister Edukacji Narodowej wpisuje Prywatną Wyższą Szkołę Handlową do 

rejestru szkół niepaństwowych pod numerem 22. Zostają nadane uprawnienia do kształcenia 

na kierunku ekonomia na poziomie licencjackim. Pierwsza siedziba uczelni mieści się przy 

ulicy Chłodnej 9 w Warszawie. 

 

W 1994 r. Powstają dwa nowe wydziały: Handlu Zagranicznego oraz Menedżerski. Uru-

chomiona zostaje biblioteka, Studium Języków Obcych, laboratorium komputerowe oraz 7 ka-

tedr naukowych. 

 

W 1996 r. Uczelnia otrzymuje pierwsze uprawnienia do nadawania tytułu magistra na 

kierunku ekonomia. Pierwsi absolwenci z dumą opuszczają mury uczelni. Rozpoczyna się bu-

dowa nowoczesnego kampusu przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie. 

 

W 1997 Minister Edukacji Narodowej nadaje uprawnienia prowadzenia studiów magi-

sterskich  na kierunku prawo. Powstaje nowy Wydział Prawa. Uczelnia zmienia nazwę na 

Wyższą Szkołę Handlu i Prawa. Uruchomiony zostaje także Wydział Ekonomiki Turystyki (póź-

niej Wydział Gospodarki Światowej). Odbywają się pierwsze zajęcia w nowej siedzibie przy ul. 

Świeradowskiej 43, która podlega ciągłej rozbudowie. 

 

 2000 r. Odchodzi założyciel i pierwszy rektor Uczelni - Ryszard Łazarski. Nie tylko wniósł 

wybitny wkład w polskie szkolnictwo, ale był również zasłużonym bohaterem Powstania War-

szawskiego. Ryszard Łazarski zostaje patronem Uczelni, która od tej pory funkcjonuje pod na-

zwą Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. 

 

W 2010 r.  Uczelnia zostaje ostatecznie przemianowana na Uczelnię Łazarskiego. Rozsze-

rzony Wydział Prawa staje się Wydziałem Prawa i Administracji. Czasopismo naukowe" Myśl 

Ekonomiczna i Prawna" zostaje przekształcony w  "Myśl Ekonomiczną i Polityczną" wydawaną 

przez Wydział Ekonomii i Zarządzania do dziś. Wydział Prawa i Administracji we współpracy z 

International Center for Legal Studies w Salzburgu rozpoczyna prowadzenie międzynarodo-

wych studiów LL.M. Powołana do życia zostaje Fundacja Uczelni Łazarskiego, której celem 

jest szerzenie wysokiej jakości kształcenia.  Corocznie przyznaje stypendia zdolnym i potrze-

bującym studentom oraz działa na rzecz społeczności lokalnych. 

 

 

W 2015 r. Uczelnia Łazarskiego zostaje uznana za najlepszą polską szkołę wyższą w glo-

balnym rankingu Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Polska Komisja 
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Akredytacyjna przyznaje Wydziałowi Prawa i Administracji ocenę wyróżniającą, najwyższą z 

możliwych. Uruchomione zostają: Szkoła Prawa Francuskiego i Szkoła Porównawczego Prawa 

Azjatyckiego. 

 

 

Misją Uczelni, zgodnie z zamierzeniami założyciela Ryszarda Łazarskiego, jest stworzenie 

miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter 

oraz etos pracy. 

Międzynarodowa społeczność Uczelni zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się 

otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii. 

Uczelnię wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, 

uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatel-

skiego. 

 

Od 2011 r. profesor Józef Oleński pracuje w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

 

 

 

 

 

Ź  r ó d ł o:  Uczelnia Łazarskiego [online] Uczelnia Łazarskiego 2016  [dostęp: 15 kwietnia 2016 r.] Dostępny 

w Internecie: http://www.lazarski.pl/pl/  
 
 
 

http://www.lazarski.pl/pl/


ODDZIAŁ WARSZAWSKI PTS 22 

 

14. WYSTĄPIENIE DRA JÓZEFA OLEŃSKIEGO 
         (PREZESA GUS W LATACH 1992-1995) 
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15. ROLA STATYSTYKÓW 
 

 
 
 
 

Pełny tekst Raportu podany został w Aneksie do niniejszej broszury. 
 
 
 

 
 

(MIS) 
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16. PODSTAWOWE ZASADY STATYSTYKI  
    OFICJALNEJ ONZ 
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17. EUROPEJSKI KODEKS PRAKTYK  
        STATYSTYCZNYCH 
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25 stycznia 2017 r.  
Seminarium naukowym pt. „Polskie Badania Statystyczne w Okresie II Wojny Światowej” - dr Bożena 
Łazowska — Dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca. 
 
06 kwietnia 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „Wyznaczanie obszarów metropolitalnych” 

 Dr Mirosław Grochowski, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu teoretycznym”, 

 Dr hab. Przemysław Śleszyński, „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu statystycz-
nym”,  

 Dr Tomasz Sławiński,  „Wyznaczaniu obszarów metropolitalnych w ujęciu praktycznym”. 
 
25 maja 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „Hybrydowy model statystyki wyznań w Polsce” - ks. dr Wojciech Sadłoń 
- Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. 
 
21 września 2017 r. 
Seminarium naukowym pt.  "Strategia rozwoju e-państwa w perspektywie 2030 roku – studium fo-
resight” - prof. dr hab. Józef OLEŃSKI (b. Prezes GUS; Profesor Uczelni Łazarskiego; emerytowany pro-
fesor UW; ekspert ONZ i EUROSTATU ). 
 
 
27 października 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „Stan współczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce” - dr Do-
minik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
14 grudnia 2017 r. 
Seminarium naukowym pt. „„Zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Generacje 
i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu badawczego” - zespołu prof. dr 
hab. Ireny E. Kotowskiej (Instytut Statystyki i Demografii SGH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 stycznia 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Związek Banków Polskich” - dr Przemysław Barbrich Dyrektorem Ze-
społu Public Relations Związku Banków Polskich 
22 lutego 2018 r. 
Seminarium naukowym pt. „Wybory jako badanie statystyczne” – prof. zw. dr hab. Józef Oleński 
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