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PPRRZZEEDDMMOOWWAA  
 

W dniu 2 lipca 2014 r. mija prawie rok od momentu, w którym Rada Oddziału War-

szawskiego PTS opublikowała Panoramę działalności Oddziału 2011–2013. Przedstawiamy 

drugi numer folderu — Panorama działalności Oddziału 2013–2014 — obejmujący działal-

ność od lipca 2013 r. do końca czerwca 2014 r.  

 Drugi numer Panoramy… zawiera charakterystyki przygotowanych przez nas semina-

riów, szkoleń i spotkań oraz działalności niektórych członków Oddziału w różnych dziedzi-

nach życia publicznego.  

 Ze względu na przyjęty kalendarz wyborczy już w styczniu br., podobnie jak wszyst-

kie inne oddziały, zostaliśmy zobowiązani do przedstawienia sprawozdania z działalności za 

lata 2010–2014. Sprawozdanie to zostało przekazane do Sekretarza Rady Głównej PTS  

i zamieszczone na portalu PTS.  

 Kontynuowaliśmy zwyczaj przekazywania do wiadomości członków Oddziału infor-

macji o działalności, na ogół w cyklu miesięcznym, w formie komunikatów. Wszystkie ko-

munikaty dostępne są na portalu PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ 

W komunikatach zawarte są przede wszystkim informacje o działalności organizacyjnej Od-

działu. Panorama… natomiast zawiera prezentacje wszystkich dokonań w sferze naukowej, 

informacyjnej i organizacyjnej.  

 Rada Oddziału musiała dokonać w tym półroczu radykalnej zmiany wcześniej zapla-

nowanego programu seminariów naukowo-historycznych ze względu na losowe wyłączenie 

się z działalności Pani dr Ewy Bogusławy Bulskiej. W miejsce spotkań historycznych zreali-

zowaliśmy dwa cykle, z których pierwszy poświęcony był kluczowym problemom decydują-

cym o przyszłości Polski (wieś, rolnictwo, gospodarka żywnościowa; rozwój wielkich miast 

w perspektywie starzenia się ludności; sytuacja gospodarcza Polski i jej perspektywy). Semi-

naria te zrealizowali wybitni specjaliści w swoich dziedzinach: prof. dr hab. Józef Zegar,  

prof. dr hab. Elżbieta Gołata i dr Bohdan Wyżnikiewicz. Drugi cykl poświęcony był proble-

mom statystyki (Światowy Kongres Statystyki – MIS 2013; warsztatowe problemy badań 

transgranicznych). Wszystkie materiały z tych seminariów są dostępne na stronie interneto-

wej: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

 Panorama… została uzupełniona informacjami o kilku audycjach radiowych i telewi-

zyjnych poświęconych problematyce statystyki Warszawy, Mazowsza i Polski.  

 Całość materiałów uzupełnia ANEKS zawierający Sprawozdanie z dnia 15 stycznia 

2014 r. oraz materiały wyborcze. 

       Przewodniczący Rady  

    Oddziału Warszawskiego PTS 

 

/-/ mgr Władysław Wiesław Łagodziński 

Warszawa, lipiec 2014 r. 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
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PPRREEZZEENNTTAACCJJEE      

  

  

  

 

 

 

1. RODZINA I GOSPODARSTWA DOMOWE W 

WARSZAWIE I NA MAZOWSZU NA TLE KRAJU 

 
   

 

Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/    

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 

Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 

Data spotkania: 22 października (wtorek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,   

Al. Racławickie 14 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Wiesław Łagodziński przedstawił charakterystykę rodzin i gospodarstw domowych w War-

szawie i na Mazowszu na tle kraju. Informacje o gospodarstwach domowych i rodzinach 

opracowane zostały na podstawie wyników spisów powszechnych. Do informacji tych należa-

ły: przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym, struktura gospodarstw domowych we-

dług liczby osób, struktura rodzin według typu rodziny. Ponadto zaprezentowane zostały takie 

zagadnienia jak: odsetek Polaków zadowolonych z własnego życia, małżeństwa zawarte na 

1000 ludności, rozwody na 1000 ludności, urodzenia żywe na 1000 ludności, zgony na 1000 

ludności, przyrost naturalny na 1000 ludności, zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych, 

ruch naturalny według podregionów, rodność i współczynnik płodności, dzietności, reproduk-

cji brutto, dynamiki demograficznej, wskaźnik starości oraz ubóstwo. Na zakończenie prelek-

cji przedstawiona została Warszawa na tle stolic krajów UE. 

              Objętość – 43 strony 
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SSEEMMIINNAARRIIAA    

  

  

 

1. UBÓSTWO. TEORIA I PRAKTYKA POMIARU 

 

 

 
       Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor prof. dr hab. Tomasz Panek 

Data spotkania: 24 październik (czwartek) 2013 r., godz. 1100 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Tomasz Panek przedstawił dylematy związane z definicją 

ubóstwa, omówił metody identyfikacji ubóstwa, zapoznał zebranych z pomiarem ubóstwa 

(zasięgiem, głębokością, intensywnością i dotkliwością), przeprowadził analizę zmian ubó-

stwa w czasie. Stwierdził, że: „przeprowadzona analiza ubóstwa oczywistego daje lepszy ob-

raz sfery ubóstwa w Polsce niż analiza ubóstwa wyłącznie ze względu na poziom bieżących 

dochodów gospodarstw domowych (ubóstwa monetarnego). Niskie bieżące dochody gospo-

darstw domowych nie zawsze oznaczają, że gospodarstwa te są ubogie, tzn. nie są w stanie 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb na minimalnym, akceptowalnym poziomie. Jeżeli 

gospodarstwa domowe mają nagromadzone zasoby materialne w poprzednich okresach to 

mogą je wykorzystać w okresach, gdy uzyskują zbyt niskie dochody bieżące, a tym samym 

uniknąć »wpadnięcia« w ubóstwo”. 

Objętość – 69  stron 
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SSEEMMIINNAARRIIAA  ((CCDD..))    

  

  

 

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SYSTEMU 

ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE 

 

 

 
       Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz 

Data spotkania: 19 listopada (wtorek) 2013 r., godz. 1400 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz przedstawił powszechne systemy za-

bezpieczenia społecznego. Stwierdził m.in.: „Od początku transformacji ustrojowej naturalnie 

wzrosło znaczenie instytucji finansowych, które stały się bardzo ważne nie tylko dla funkcjo-

nujących w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstw, ale także dla gospodarstw domowych, któ-

re zarządzając swoimi finansami osobistymi z instytucji tych coraz powszechniej korzystają  

i są od nich w sensie ekonomicznym istotnie uzależnione.”  Wyjaśnił pojęcie systemu - Sys-

tem zabezpieczenia społecznego to ogół urządzeń społecznych, mających na celu zapewnienie 

obywatelom ustalonego standardu bezpieczeństwa socjalnego. Omówił sześć aspektów za-

bezpieczenia społecznego (przedmiotowy, podmiotowy, instrumentalny, redystrybucyjny, 

kompensacyjny, legislacyjny).   

Objętość – 29  stron 

 

 

 

O wyższy poziom zabezpieczenia powinna zadbać sama zainteresowana 

rodzina (gospodarstwo domowe) 

Mamy do czynienia z sytuacją, w której 

stale rośnie pożądany poziom bezpieczeństwa, 

a równocześnie relatywnie obniża się 

oferowany standard bezpieczeństwa socjalnego. 

 

Objętość – 29  stron 
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SSEEMMIINNAARRIIAA  ((CCDD..))    

   

  

 

3. ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA  

A PRZYSZŁOŚĆ KRAJU I SPOŁECZEŃSTWA 

 

 

 
       Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor prof. dr hab. Józef Zegar 

Data spotkania: 15 stycznia (środa) 2014 r., godz. 1000 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

„Szczególnie ważne miejsce w dyskusji na temat zrównoważonego roz-

woju przypada rolnictwu. W prezentowanej książce zawarto istotne roz-

ważania dotyczące rozwoju rolnictwa, których podstawą było porówna-

nie dwóch różnych modeli rolnictwa: industrialnego i zrównoważonego. 

Autor odpowiada na ważne pytania dotyczące przyszłości rolnictwa za-

równo w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Przeprowadzone 

analizy uzupełnia o takie czynniki zewnętrzne, jak wzrost demograficz-

ny, globalizacja czy problem głodu na świecie, oraz daje wytyczne do 

systemowego wsparcia wybranego przez siebie paradygmatu, udowad-

niając potrzebę prowadzenia odpowiedniej polityki rolnej oraz wskazu-

jąc jej główne kierunki. Połączenie zagadnień społecznych, makroeko-

nomicznych i gospodarczych zapewnia doskonałą podstawę teoretyczną opisywanego tema-

tu.” – cytat z okładki prezentowanej publikacji. 

Prof. dr hab. Józef  Zegar - polski profesor nauk rolniczych, poseł na Sejm X i II kadencji – 

jest autorem m.in. ostatnio wydanej publika pt. Współczesne wyzwania rolnictwa. Jest to stu-

dium na temat kierunków rozwoju rolnictwa w obliczu światowych problemów  

i ograniczeń zasobowych. Na seminarium omawiając zagadnienia dotyczące polskiego rolnic-

twa nawiązał do sytuacji na świecie. Podkreślił, że zapotrzebowanie na żywność rośnie sto-

sunkowo szybko. Rośnie popyt na produkcję zwierzęcą w krajach rozwijających się. Nowe 

pojmowanie bezpieczeństwa żywnościowego świata kładzie nacisk na wytwarzanie żywności 

jakościowo dobrej tzw. zdrowej żywności. Związek Polski ze światem jest coraz ściślejszy. 

Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem produkcji i eksportu drobiu. Pre-

legent wspomniał również o występowaniu w naszym kraju dysparytetu między wsią a mia-

stem. Aby temu przeciwdziałać należy tworzyć odpowiednie warunki rozwoju na wsi. 

Po zakończeniu prelekcji w dyskusji dot. jakości żywności i struktur organizacyjnych w rol-

nictwie wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rolnictwa GUS, kierownictwo i pracow-

nicy US. Spotkanie podsumował i podziękował wszystkim za przybycie W. Łagodziński – 

Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS.  

Objętość – 29  stron 
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SSEEMMIINNAARRIIAA  ((CCDD..))  

   

  

4. 59. ŚWIATOWY KONGRES STATYSTYKI  

(THE 59TH WORLD STATISTICS CONGRESS)  

ROLA MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU STATYSTYKI 

(MIS/ISI) W ROZWOJU STATYSTYKI PUBLICZNEJ 

 – PERSPEKTYWA GLOBALNA 
Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Okrasa 

Data spotkania: 19 lutego (środa) 2014 r., godz. 1100 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, który specjalizuje się w metodologii badań i statystyce 

społecznej oraz porównawczej polityce społecznej, omówił zagadnienia dotyczące 59. Świa-

towego Kongresu Statystyki w Hong Kongu w 2013 r., organizacji MIS, misji Instytutu, 

wpływu na międzynarodowe życie naukowe w dziedzinie statystyki oraz porównań na tle 

statystyki oficjalnej w świecie i w Polsce. Misją MIS jest promowanie rozumienia i rozwoju, 

oraz proponowanie dobrych praktyk w zakresie statystyki, w skali światowej. Ukonstytuowa-

nie się MIS jako organizacji – założonej formalnie w 1885 r.,   podczas  spotkania celebrują-

cego Jubileusz Londyńskiego Towarzystwa Statystycznego  – było poprzedzone współpracą 

czołowych europejskich statystyków  w ramach tzw. Międzynarodowych Kongresów Staty-

stycznych, zainicjowanych przez Adolfa Queteleta w 1853 r. (pierwsze spotkanie,  

w Brukseli).  Stanowili oni elitę, składającą się  z 81 ówczesnych  statystyków  zatrudnionych 

w instytucjach rządowych i akademickich. Ich autorstwa jest też pierwszy statut MIS/ISI. 

Objętość – 43  strony 
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SSEEMMIINNAARRIIAA  ((CCDD..))  

   

  

 

5. PROCESY DEMOGRAFICZNE A ROZWÓJ 

DUŻYCH MIAST 

 

 
 

 

Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Gołata 

Data spotkania: 24 marca (środa) 2014 r., godz. 1100 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata specjalizuje się w metodologii badań demograficznych i staty-

stycznych, przede wszystkim w zakresie wielowymiarowej analizy demograficznej, teryto-

rialnego zróżnicowania procesów demograficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzy-

stania rejestrów administracyjnych w statystyce publicznej, jakości badań i danych staty-

stycznych, integracji statystycznej z różnych źródeł informacji, statystyce regionalnej, meto-

dzie reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów. Pani Profesor omówiła zagadnienia doty-

czące stanu i struktury ludności w latach 2002–2011, procesu suburbanizacji, zmian płodności 

i wzorców rodziny mieszkańców dużych miast, starzenia się mieszkańców tych miast oraz 

perspektyw rozwoju demograficznego. Zwróciła uwagę na kurczenie się populacji dużych 

miast. Stwierdziła, że: zmiany struktury demograficznej ludności są silnie uwarunkowane 

terytorialnie; ze względu na postępujący proces starzenia się populacji istnieje potrzeba 

wprowadzenia dynamicznego sposobu pomiaru; procesy starzenia i kurczenia się społe-

czeństw stawiają nowe wyzwania wobec jednostek samorządu terytorialnego. Nadmieniła  

o znaczeniu wykształcenia w kształtowaniu procesów demograficznych i ekonomicznych.    

 Objętość – 73  strony 
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SSEEMMIINNAARRIIAA  ((CCDD..))  

   

  

 

6. METODOLOGIA BADAŃ TRANSGRANICZNYCH 

 

 

 
 

Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor dr Marek Cierpiał-Wolan 

Data spotkania: 30 kwietnia (środa) 2014 r., godz. 1100 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

Dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie specjalizuje się 

między innymi w  metodologii badań obszarów transgranicznych i statystyce euroregionalnej.  

Dyrektor US wraz z zespołem osób z Ośrodka Badań Obszarów Transgranicznych i Statysty-

ki Euroregionalnej omówił zagadnienia dotyczące metodologii badań transgranicznych. Ca-

łość zagadnienia została przedstawiona w ramach 5 prezentacji: dra Marka Cierpiał-Wolana; 

dr Elżbiety Wojnar – Kierownika Ośrodka Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki 

Euroregionalnej; Edyty Giełbagi – Kierownika Działu Metodologii i Zintegrowanych Badań 

w Zakresie Podróży; Józefa Wojtaka – Kierownika Oddziału w Przemyślu; Pawła Markoc-

kiego – Kierownika Działu Statystyki Matematycznej. Zapoznano słuchaczy z powstaniem  

i rozwojem Ośrodka Badań w Rzeszowie, a następnie omówiono praktyczne i teoretyczne 

aspekty przygotowania i realizacji ankietowych badań obszarów transgranicznych oraz scha-

rakteryzowano cykl badawczy. Podkreślono znaczenie badań transgranicznych oraz przed-

stawiono perspektywy ich rozwoju. 

 



 14 

SSEEMMIINNAARRIIAA  ((DDOOKK..))    

   

  

 

7.  SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI 

 

 

 
Dostępna na: pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  

  
Autor dr Bohdan Wyżnikiewicz 

Data spotkania: 4 czerwca (środa) 2014 r., godz. 1100 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Bohdan Wyżnikiewicz specjalizuje się w ekonomii stosowanej, analizach makroekono-

micznych, badaniach rynków i sektorów oraz analizach konkurencyjności. Autor kilkuset 

raportów, studiów i artykułów naukowych. Omówił zagadnienia dotyczące sytuacji gospodar-

czej Polski. Stwierdził: „Polska gospodarka z powodzeniem wykorzystała 25 ostatnich lat na 

tworzenie gospodarki rynkowej i 10 ostatnich lat obecności w Unii Europejskiej na jej umac-

nianie i na integrację ze Wspólnotą. Został, co prawda, zmniejszony dystans rozwojowy wo-

bec krajów rozwiniętych, jednak niezbędne są dalsze reformy dla poprawy efektywności  

i konkurencyjności, a także dla jej unowocześniania”. Podkreślił również, że: „Polska wypada 

dobrze w porównaniach wskaźników makroekonomicznych i nienajlepiej w rozmaitych mię-

dzynarodowych wielowymiarowych rankingach tematycznych: Doing Business, rankingach 

konkurencyjności, globalizacji, wolności gospodarczej, innowacyjności itd. W zestawieniach 

Eurostatu zajmujemy miejsca blisko końca stawki UE-28 wyprzedzając Rumunię, Bułgarię  

i czasem kraje nadbałtyckie.” 

Objętość – 15  stron 
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  
PROGRAM SUPERSTACJI  - NIE MA ŻARTÓW -  RED. ELIZA MICHALIK  
Dostępny na: www.superstacja.tv 

  
Redaktor programu Eliza Michalik 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 27 sierpnia (wtorek) 2013 r., godz. 2145 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Superstacji Sp. z o.o., al. Stanów Zjed-

noczonych 53 

Charakterystyka  

  

  

  

  

  
Eliza Michalik w 2013 r. nominowana została do Wiktora w kategorii najlepszy komen-

tator i publicysta. 

 

Tematem rozmowy były współczesne problemy młodego pokolenia. Rozmówca w swojej 

wypowiedzi stwierdził m.in.: „ Problem jest naprawdę poważny, bo dotyczy kilkuset tysięcy 

młodych ludzi. Nie jest to »mamusiny fartuszek« w stylu włoskim czy amerykańskim, ale 

przymus życiowy – mieszkaniowy, bytowy, socjalny, ale i przede wszystkim walka o miejsce 

w »wyścigu szczurów«. Jest też w tym masa wygodnictwa, oportunizmu, zaborczości matek 

 i fatalnego przygotowania do samodzielnego życia przez, w skrócie mówiąc, nie najlepsze 

studia. ...” 
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
RADIO DLA CIEBIE -  BEZ PUDRU -  RED. ELIZA MICHALIK  
Dostępny na: www.rdc.pl  w zakładce Archiwum 

  

Redaktor programu Eliza Michalik 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 28 września (sobota) 2013 r. 
Miejsce spotkania: Warszawa – siedziba RDC, ul. Myśliwiecka 3/5/7 

 

Charakterystyka 

 

  

  

  

  

  
 

 

28 września gośćmi Elizy Michalik w programie Bez pudru byli Wiesław Łagodziński z Pol-

skiego Towarzystwa Statystycznego, który mówił o demografii bezrobocia, Prof. Monika 

Płatek, która mówiła o piątkowej konferencji Episkopatu na temat pedofilii w Kościele, Anna 

Kędzierska, psycholog oraz Robert Boch, mediator pracujący na co dzień nad rozwiązywa-

niem konfliktów w rodzinie, którzy mówili o tym, jak bezrobocie jednej osoby wpływa na 

całą rodzinę i posłanka Anna Grodzka z Ruchu Palikota. 

http://www.rdc.pl/
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

 
                  JJAANNUUSSZZ  CCZZAAPPIIŃŃSSKKII  

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 -   KONFERENCJA PRASOWA – PREZENTACJA 

RAPORTU KOŃCOWEGO 
Dostępny na: www.diagnoza.com 

  
Przewodniczący Rady 

Monitoringu Społecznego 
 

prof. dr hab. Janusz Czapiński 

Sekretarz RMS mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 2 października (środa) 2013 r., godz. 1400 
Miejsce spotkania: Warszawa – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,  

ul. Pawia 55 

Charakterystyka  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diagnoza Społeczna 2013 jest siódmą edycją badania reprezentacyjnego ogólnopolskiego 

rozpoczętego w 2000 r. Badanie ma charakter panelowy, a w obecnej edycji było ponad 1000 

gospodarstw domowych, które uczestniczyły w badaniu od początku. 

Badanie jest całkowicie niezależne i jest realizowane przez zespół samodzielnych pracowni-

ków naukowych z różnych instytucji naukowych w Warszawie, w tym m.in. przez: prof. prof. 

Janusza Czapińskiego, Tomasza Panka, Irenę Elżbietę Kotowską, Tadeusza Szumlicza, Anto-

niego Sułka oraz dr dr Dominika Batorskiego i Pawła Strzeleckiego, a także innych uczonych. 

Ważną cechą badania jest to, że w każdej edycji poza kontynuacją tematyki podstawowej 

zamieszczono także najważniejsze zagadnienia współczesności. W obecnej edycji zamiesz-

czono m.in. takie zagadnienia jak: problematyka dzietności, macierzyństwa i ojcostwa, sytua-

cji osób starszych, oraz sytuacji na rynku pracy. Badania charakteryzują się także dużą 

sprawnością realizacyjną i analityczną bowiem po zakończeniu badań w kwietniu 2013 r., już 

w czerwcu prezentowano wyniki wstępne, a na obecnej konferencji jest prezentowany raport 

finalny z badania. Wszystkie materiały z dotychczasowych badań, tj. zanonimizowane bazy 

danych, raporty i ewentualne tablice są publicznie dostępne nieodpłatnie pod adresem 

www.diagnoza.com     
We wszystkich edycjach badań Diagnoza Społeczna wykonawcą fazy terenowej i opracowa-

nia wyników było Biuro Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS. 
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH    

  
 

PROGRAM SUPERSTACJI  - NIE MA ŻARTÓW -  RED. ELIZA MICHALIK  
Dostępny na: www.superstacja.tv 
  

Redaktor programu Eliza Michalik 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 3 października (czwartek) 2013 r., godz. 1040 
Miejsce spotkania: Warszawa - siedziba Superstacji Sp. z o.o., al. Stanów Zjed-

noczonych 53 

Charakterystyka  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tematem rozmowy była problematyka ubóstwa. Rozmówca w swojej wypowiedzi stwierdził: 

ubóstwem określa się m.in. sytuację w której gospodarstwo domowe nie dysponuje wystar-

czającymi środkami finansowymi pozwalającymi na zaspokojenie jego podstawowych po-

trzeb; takie ubóstwo jest finansowym wymiarem wykluczenia społecznego; poniżej granicy 

ubóstwa żyje w Polsce ok. 5% gospodarstw domowych, a poniżej granicy niedostatku ok. 

44%; za ubogie gospodarstwa domowe uważa się gospodarstwa, które są jednocześnie ubogie 

monetarnie oraz ubogie niemonetarnie – te gospodarstwa stanowią 3% badanej populacji; jak 

wynika z badań Diagnozy Społecznej 2013 w latach 2011–2013 nastąpił wzrost zasięgu skraj-

nego ubóstwa, jak również niedostatku. Wpływ na to miał spadek wartości realnych docho-

dów ekwiwalentnych. 
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH    

  
RADIO DLA CIEBIE -  BEZ PUDRU -  RED. ELIZA MICHALIK  
Dostępny na: www.rdc.pl  w zakładce Archiwum 
  

Redaktor programu Eliza Michalik 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 12 października (sobota) 2013 r., godz. 1040 
Miejsce spotkania: Warszawa – siedziba RDC, ul. Myśliwiecka 3/5/7 

 

Charakterystyka 

 

  

  

  

  

  

  
   

 

  

  

  

  

  

Tematem rozmowy była problematyka samobójstw jako przedmiotu badań statystycznych, 

socjologicznych i psychologicznych. Omówiono sytuację w Polsce na tle sytuacji w innych 

krajach, a w tym np.: na Litwie, w Rosji i Korei Południowej, gdzie wskaźniki samobójstw są 

najwyższe. Paradoksalnie są to kraje o diametralnie różnych sytuacjach społecznych, ekono-

micznych i politycznych. Z drugiej strony też kraje o najniższych wskaźnikach, takie  jak 

Grecja, Cypr, Meksyk, Włoch i Izrael także różnią się między sobą diametralnie. Polskie 

wskaźniki są stosunkowo wysokie i lokują nasz kraj nieco powyżej średniej. 

SAMOBÓJSTWA NA 100 tys. LUDNOŚCI DANEJ PŁCI

http://www.rdc.pl/
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 -   KONFERENCJA PRASOWA – PREZENTACJA 

RAPORTU KOŃCOWEGO 
Dostępny na: www.diagnoza.com 

  
Przewodniczący RMS prof. dr hab. Janusz Czapiński 

Sekretarz RMS mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 4 grudnia (środa) 2013 r., godz. 1400 
Miejsce spotkania: Hotel JM APART, Warszawa, ul. Grzybowska 45 

 

Charakterystyka 

 

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

Diagnoza Społeczna 2013 jest siódmą edycją badania reprezentacyjnego ogólnopolskiego 

rozpoczętego w 2000 r. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego została zorganizowana przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Tematami Konferencji były: 

niska dzietność w Polsce; zmiany polskiego społeczeństwa w okresie dwóch dekad; poten-

cjalne źródła i konsekwencje wykluczenia społecznego; rynek pracy w Polsce; aktywność 

edukacyjna osób dorosłych – selektywność procesu i jego wybrane skutki; zróżnicowanie 

kapitału ludzkiego według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych; materialne 

warunki życia gospodarstw domowych; aktywność społeczna osób starszych. Do prelegentów 

prezentujących poszczególne zagadnienia należeli pracownicy naukowi z różnych instytucji 

naukowych w Warszawie: prof. prof. Janusz Czapiński, Irena Elżbieta Kotowska, Tomasz 

Panek oraz dr dr Paweł Strzelecki, Katarzyna Saczuk, Dorota Więziak-Białowolska oraz dok-

torantka Izabela Grabowska. 
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  
RADIO DLA CIEBIE -  BEZ PUDRU -  RED. ELIZA MICHALIK  
Dostępny na: www.rdc.pl 

  
Redaktor programu Eliza Michalik 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 4 stycznia (sobota) 2014 r., godz. 900 
Miejsce spotkania: Warszawa – siedziba RDC, ul. Myśliwiecka 3/5/7 

 

Charakterystyka 

 

  

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiono problem jednego z najbardziej osobliwych tematów dyskursu publicznego 

jakim jest problem gender. Ilustracją do rozmowy były wyniki badań na temat sytuacji ro-

dzinnej kobiet, dzietności, perspektyw macierzyństwa i sytuacji rodzin mających dzieci oraz 

pragnących mieć dzieci. Omówiono także wyniki badań na temat sytuacji społeczno- 

-ekonomicznej gospodarstw domowych i osób, czyli jacy jesteśmy i jak żyjemy? 
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fot. Michał Mutor 

 

 

RADIO DLA CIEBIE – PORANEK RDC -   RED. GRZEGORZ CHLASTA 
Dostępny na: www.rdc.pl w zakładce Archiwum 

  

Redaktor programu Grzegorz Chlasta 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 8 stycznia (środa) 2014 r., godz. 900 
Miejsce spotkania: Warszawa – siedziba RDC, ul. Myśliwiecka 3/5/7 

Charakterystyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Chlasta  – Kierownik Redakcji Publicystyki, skończył polonistykę na UAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Łagodziński scharakteryzował sytuację społeczno-gospodarczą Mazowsza. Mazow-

sze to najciekawsze województwo w kraju. Na Mazowszu jest wszystko: od największego do 

najmniejszego bezrobocia, od najbardziej dynamicznej do najbardziej biernej urbanizacji, od 

najlepszych do najgorszych warunków zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i wypo-

czynkowych. Jednak Mazowsze i Warszawa to ogromny wkład w dochód narodowy, w roz-

wój nauki, w twórczość kulturalną i w szalony postęp naukowo-techniczny. „Janosikowe” 

(ok. 700 mln rocznie) to utrzymanie więcej niż połowy województw w kraju, które są „bior-

cami” tego co wypracowano na Mazowszu. Ten rodzaj odwetowej sprawiedliwości obnaża 

dramatycznie sytuację województwa, które nie ma środków na wspomaganie swoich biedniej-

szych subregionów. Tak czy inaczej Mazowsze i Warszawa to jest „okręt flagowy” rozwoju 

Polski i jej lepszej przyszłości. 

http://www.rdc.pl/
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  
RADIO DLA CIEBIE -  BEZ PUDRU - RED. ELIZA MICHALIK 
Dostępny na: www.rdc.pl   w zakładce Archiwum 
  

Redaktor programu  Eliza Michalik 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 28 lutego (piątek) 2014 r., godz. 850 
Miejsce spotkania: Warszawa – siedziba RDC, ul. Myśliwiecka 3/5/7 

Charakterystyka  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Tematem rozmowy było zdrowie kobiet. Wiesław Łagodziński jest współautorem publikacji 

,,Kobiety w Polsce’’ opracowanej przez GUS, a prezentującej bogaty zestaw danych staty-

stycznych opisujących ważniejsze aspekty sytuacji społecznej i ekonomicznej kobiet w na-

szym kraju oraz na tle krajów Unii Europejskiej. Dane statystyczne wskazują m.in. na prze-

wagę liczebną kobiet nad mężczyznami, spadek zawieranych małżeństw i dzietności, a wzrost 

liczby rozwodów, dłuższe przeciętne trwanie życia kobiet. Na rynku pracy nadal utrzymywały 

się dysproporcje w wynagrodzeniach, na niekorzyść kobiet. Wystąpiło większe zagrożenie 

bezrobociem wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Na uwagę zasługuje większe obciążenie ko-

biet obowiązkami rodzinnymi. Negatywnym zjawiskiem był systematyczny wzrost liczby 

kobiet jako ofiar przemocy w rodzinie oraz liczby nieletnich dziewcząt podejrzanych o czyny 

karalne. Natomiast zwiększyła się liczba kobiet studiujących i z wyższym wykształceniem,  

a także uzyskujących stopnie naukowe. W ostatnich latach wzrósł odsetek kobiet biorących 

udział w pracach organów przedstawicielskich. 

http://www.rdc.pl/
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KKOONNFFEERREENNCCJJEE  II  SSPPOOTTKKAANNIIAA  WW  MMEEDDIIAACCHH  

  

  

  

  

  

  

  

  
RADIO DLA CIEBIE -  JEST SPRAWA - RED. ELŻBIETA UZDAŃSKA 
Dostępny na: www.rdc.pl 
  

Redaktor programu Elżbieta Uzdańska 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data spotkania: 7 maja (środa) 2014 r., godz. 1400 
Miejsce spotkania: Warszawa – siedziba RDC, ul. Myśliwiecka 3/5/7 

 

Charakterystyka 

 

  

  

  

  

  
Elżbieta Uzdańska – reportażystka, dziennikarka, absolwentka socjologii na Uniwersy-

tecie Warszawskim. 

 
Ź r ó d ł o: Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r. GUS. US w Krakowie. Kraków 2011.  

W ubiegłym roku 7000 dzieci nie miało obowiązkowych szczepień, a w 2012 roku – 5300. To 

efekt nieprawdziwych informacji, których pełno w sieci i niektórych mediach. Elżbieta 

Uzdańska rozmawiała o tym w audycji Jest sprawa. Gośćmi byli: Wiesław Łagodziński – 

wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, lekarz medycyny Anna Góralewska – 

kierownik Sekcji Szczepień Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz dr Paweł Grzesiowski – 

założyciel i prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakaźnej”. 
      Ź r ó d ł o: RDC [online]. Warszawa 2014 r. [dostęp 7 maja 2014 r.]. Dostępne w Internecie: 

http://www.rdc.pl/informacje/jest-sprawa-coraz-wiecej-rodzicow-w-polsce-nie-szczepi-swoich-dzieci-posluchaj 
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Redaktor naczelna Ewa Kielak-Ciemniewska 

Zaproszony gość Władysław Wiesław Łagodziński 
Data opublikowania: maj 2014 r. 
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Tekst wywiadu z Wiesławem Łagodzińskim pt. „Tu rodzi się nowe miasto” ukazał się w Ma-

gazynie Ilustrowanym STOLICA Nr 5(2265), str. 33. Redaktor naczelna czasopisma rozma-

wiała z Przewodniczącym Rady Oddziału na temat historii i rozwoju Pragi-Południe — jednej 

z warszawskich dzielnic. Rozmówca stwierdził, że: „Praga-Południe to dzielnica, która 

ukształtowała moje widzenie Warszawy. … To nie jest dzielnica „ciacho”, ale to jest miejsce, 

gdzie da się żyć.” W rozmowie poruszono zagadnienia rozwoju ludnościowego dzielnicy, 

mieszkalnictwa, komunikacji, bezrobocia i przestępczości. Prezentując te zagadnienia wyko-

rzystano dane z publikacji Urzędu Statystycznego w Warszawie i opracowania Oddziału War-

szawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego. 
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Tematem rozmowy byli „Ukraińcy w Polsce”. Omówione zostały zagadnienia imigracji, 
zagrożenia na rynku pracy i problemy demograficzne wynikające z kontrolowanej i niekon-
trolowanej imigracji Ukraińców. Punktem wyjścia rozmowy była plotka medialna o de-
strukcyjnym wpływie legalnej i nielegalnej imigracji Ukraińców do Polski, szczególnie de-
strukcyjnego wpływu na polski rynek pracy w województwach graniczących z Ukrainą. 
Przedstawiono dane statystyczne dotyczące małego ruchu granicznego oraz ruchu w oparciu 
o Kartę Polaka, a także rodzaj i strukturę zachowań konsumpcyjnych przyjeżdżających do 
Polski Ukraińców. Dotyczy to szczególnie zakupów na potrzeby gospodarstw domowych. 
Zjawisko negatywnego wpływu jest zdecydowanie wyolbrzymione i nie ma wielkiego zna-
czenia dla sytuacji na rynku pracy w rejonach przygranicznych. Pozytywnym aspektem mi-
gracji Ukraińców do Polski, z punktu widzenia polskiej sytuacji demograficznej, jest ten-
dencja do indywidualnego i rodzinnego osiedlania się w Polsce. Znacznie poważniejszym 
problemem dla rynku pracy w rejonach przygranicznych jest struktura zatrudnienia i sposób 
organizacji jednostek obsługujących Ukraińców na tym terenie. Najprawdopodobniej  
w znacznej części jest to „import pracowniczy” zasadniczych elementów kadr pracowni-
czych, głównie kierowniczych z głębi kraju. Zwróciliśmy też uwagę na rewelacyjne badania 
małego ruchu granicznego na wszystkich zewnętrznych granicach UE w Polsce (Ukraina, 
Białoruś, Rosja) prowadzone przez i pod kierunkiem Ośrodek Badań Obszarów Transgra-
nicznych i Statystyki Euroregionalnej przy Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie. Uczest-
niczą w tym także Urzędy Statystyczne w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie oraz w Gdań-
sku, gdzie badania prowadzone są w porcie morskim Gdynia. Ponadto wszystkie urzędy  
w województwach uczestniczą w badaniu podróży zagranicznych gospodarstw domowych. 
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dr Marek Cierpiał-Wolan 
m.wolan@stat.gov.pl 
 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. 

Jest adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadzi zajęcia  

z ekonometrii, mikroekonomii i makroekonomii, European Business 

Environment, New Trends in Economics. 

Do zakresu badań naukowych, jakim zajmuje się należą: procedury 

Benchmarkingu i metody wyrównań sezonowych wykorzystywane 

w rachunkach narodowych; wykorzystanie modelowania ekonometrycznego do szybkich sza-

cunków PKB; modelowanie procesów gospodarczych w warunkach niedoskonałości informa-

cji, przy użyciu metod taksonomicznych. 

Był koordynatorem następujących projektów badawczych: Projekt ESSnet dotyczący automa-

tycznego zbierania danych i sprawozdawczości z zakresu statystyki zakwaterowania (lata 

2010–2012); poprawa spójności pomiędzy bilansem płatniczym w części dotyczącej podróży 

a statystyką turystyki — projekt udoskonalenia współpracy i koordynacji badań w tym zakre-

sie (lata 2010–2011); opracowanie szczegółowych danych w zakresie zużycia energii w go-

spodarstwach domowych (lata 2010–2012). 

Występował w charakterze eksperta w następujących projektach: „Analiza porównawcza bez-

pośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu” — (projekt  

w ramach programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA);  

„Nauka i doświadczenie dla biznesu” — (projekt w ramach Programu Cross-Border  Coope-

ration Programme Poland-Belarus-Ukraine). 

Dr Marek Cierpiał-Wolan jest członkiem zespołów zadaniowych ds. aktualizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020: zespół zadaniowy ds. konkuren-

cyjnej i innowacyjnej gospodarki; zespół zadaniowy ds. kapitału ludzkiego i społecznego. 

Posiada członkostwo w organizacjach zawodowych takich jak: Polskie Towarzystwo Staty-

styczne; Komitet Redakcyjny czasopisma „Statistics in Transition - new series” w Warszawie 

— sekretarz naukowy; Kolegium Redakcyjnego Wiadomości Statystycznych w Warszawie. 

Jest redaktorem statystycznym „Barometru Regionalnego” w Wyższej Szkole Zarządzania  

i Administracji w Zamościu.   
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Ważniejsze publikacje dr M. Cierpiał-Wolana: 

 Cierpiał-Wolan M., Zmiany kondycji finansowej średnich przedsiębiorstw w wojewódz-

twach lubelskim i podkarpackim w latach 2006–2007, Barometr Regionalny. Pismo Spo-

łeczno-Gospodarcze Nr 2(12), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 

2008. 

 Cierpiał-Wolan M., Metodologiczne aspekty badań transgranicznych — badanie pilotażowe 

obrotów towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej, [w:] Biblioteka Wiadomości Staty-

stycznych t. 60. Warszawa 2008, s.131–151. 

 Cierpiał-Wolan M., Cross-border surveys — some methodological aspects, Statistic in 

Transition — new series, vol.9, No. 2, Warsaw 2008, s. 361-366. 

 Cierpiał-Wolan M., The measures of adaptability in Poland’s system of official statistics 

under crisis, Statistic in Transition — new series, vol.10, No. 1, Warsaw 2009, 

s. 163–170. 

 Cierpiał-Wolan M., Analiza przeżywalności przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, 

[w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską, p. red.  

K. Kaszuby, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010. 

 Conference Proceedings. ISI Satellite conference on improving statistical systems world-

wide — building capacity, edited by Cierpiał-Wolan M, Luttikhuizen R, World Bank, Cen-

tral Statistical Office, Krakow 2011. 

 Cierpiał-Wolan M., Directions for Development of Transborder Areas — State and Pro-

spects, Statistics in Transition — new series, Warsaw 2011 , Vol. 12, No. 3, pp. 537–545. 

 Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Podkarpacie i Kraj Preszowski — analiza po-

równawcza podstawowych kategorii rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Analiza po-

równawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpa-

ciu, p. red. K. Kaszuby, R. Madzinová, Rzeszów 2012. 

 Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Potencjał przedsiębiorczości na Podkarpaciu 

[w:] Analiza potencjału przedsiębiorczości trzech regionów podkarpackiego, lwowskiego  

i grodzieńskiego p. red. K. Kaszuby, T. Li Ku,  A. Goszczyński, Rzeszów 2012. 
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prof. dr hab. Janusz Czapiński 
czapinski@vizja.pl 
 

Polski psycholog społeczny, wykładowca akademicki. 

W 1975 r. ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. W tej samej jednostce uzyskiwał stopnie doktora 

(1983) i doktora habilitowanego (1988). Zawodowo związany  

z Katedrą Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Uni-

wersytetu Warszawskiego. W wyborach w 2001 r. ubiegał się  

o mandat senatora, jako bezpartyjny kandydat z ramienia SLD-UP. 

Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zajmuje się psycholo-

gią społeczną  i  psychologią zmiany społecznej (makropsychologią). Od 1991 r. prowadzi we 

współpracy z ekonomistami, socjologami, demografami i statystykami badania nad jakością 

życia Polaków w okresie zmiany społecznej. Autor kilku koncepcji poświęconych emocjonal-

nym i poznawczym mechanizmom adaptacji, m.in.: cebulowej teorii szczęścia, teorii zaanga-

żowania, teorii pozytywno-negatywnej asymetrii (we współpracy z Guido Petersem z Uni-

wersytetu Katolickiego w Leuven, Belgia), teorii niewdzięczności społecznej; członek kilku 

rad redakcyjnych czasopism naukowych i międzynarodowych towarzystw naukowych; autor, 

współautor i redaktor kilkudziesięciu prac naukowych (m.in. Positive-negative asymmetry In 

evaluations: The distinction between affective and informational negativity effects, 1990; Psy-

chologia szczęścia, 1992; Makropsychologią, czyli psychologia zmiany społecznej, 2002; Quo 

vadis homo?, 2002; Dlaczego reformatorzy tracą poparcie społeczne, 2002; PSYCHOLOGIA 

POZYTYWNA, 2004; The adaptation to social change: for whom the third republic of Polan 

dis mother, for whom ist is a step-mother, 2006; Psychologia pozytywna w praktyce, 2007)  

i popularnonaukowych. Telewizyjny, radiowy i prasowy komentator bieżących wydarzeń 

społecznych, członek różnych gremiów doradczych, konsultant trzech premierów III RP. 

Janusz Czapiński jest wieloletnim kierownikiem badań panelowych „Diagnoza Społeczna”, 

projektu zajmującego się od 2000 r. analizą warunków i jakości życia Polaków. Badanie 

obejmuje określone grupy wskaźników społecznych, do których należą struktura demogra-

ficzno-społeczna gospodarstw domowych, warunki życia gospodarstw domowych związane  

z ich kondycją materialną, dostępem do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury i wypo-

czynku, edukacja i nowoczesne technologie komunikacyjne, jakość i styl życia oraz cechy 

indywidualne obywateli. Wyniki badań mają pokazywać zarówno aktualny obraz polskiego 

społeczeństwa, jak również dawać możliwość prześledzenia jego zmiany w okresie ponad 

dziesięciu lat. Projekt ma charakter publiczny, wszystkie wyniki łącznie z bazami danych są 

dostępne nieodpłatnie. Janusz Czapiński, jako redaktor opracowywał okresowe raporty zwią-

zane z prowadzonym projektem. 
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prof. nadzw. dr hab.  Elżbieta Gołata 
elzbieta.golata@ue.poznan.pl     
 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, statystyk, demograf 

specjalizująca się w metodologii badań demograficznych 

i statystycznych, przede wszystkim w zakresie wielowymiarowej 

analizy demograficznej, terytorialnego zróżnicowania procesów 

demograficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzystania 

rejestrów administracyjnych w statystyce publicznej, jakości badań 

i danych statystycznych, integracji statystycznej z różnych źródeł informacji, statystyce re-

gionalnej, metody reprezentacyjnej i statystyce małych obszarów. Od 1980 r. jest związana  

z Uniwersytetem Ekonomicznym (UE) w Poznaniu (poprzednia nazwa uczelni to: Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu), najpierw pracując w Uczelnianym Ośrodku Przetwarzania Infor-

macji, następnie w Pracowni Demometrii Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej, Katedrze Sta-

tystyki i Demografii Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej i od 1993 r. w Katedrze Statystyki. 

Od 2008 r. pełni funkcję kierownika Katedry Statystyki na Wydziale Informatyki i Gospodar-

ki Elektronicznej UE w Poznaniu. W latach 1997–2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora 

Centrum Statystyki Regionalnej, które skupiało pracowników naukowych wielu poznańskich 

wyższych uczelni: UE, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Akademii Rolniczej, Akademii 

Wychowania Fizycznego, US w Poznaniu i urzędów administracji terenowej. Działania Cen-

trum koncentrowały się na doskonaleniu metodologii badań regionalnych. W latach 1999–

2002 pełniła funkcję pełnomocnika Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ds. Letniej 

Szkoły Ekonomii organizowanej we  współpracy z Uniwersytetem w Massachusetts (USA). 

Od września 2010 r. jest koordynatorem jednego z kluczowych projektów prowadzonych na UE 

w Poznaniu — Kadry dla Gospodarki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obok ww. aktywności pełniła i pełni szereg 

funkcji w ramach pracy organizacyjnej na UEP, w tym w Komisjach Programowych Wydziału 

Zarządzania i Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, w Senackiej Komisji ds. So-

cjalnych, w Podkomisji ds. Bytowych oraz w Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów 

Zawodowych Uzyskanych za Granicą. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich  

i zagranicznych w tym: Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), Sekcji Klasyfikacji  

i Analizy Danych PTS, Polskiego Towarzystwa Demograficznego, International Association 

of Survey Statisticians, European Association for Population Studies oraz Polskiego Towarzy-

stwa Ekonomicznego. Wśród wielu funkcji pełnionych w organizacjach i towarzystwach nau-

kowych wskazać można: Skarbnik Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Demogra-

ficznego (1993–2010), Przewodnicząca Sekcji Demometrii Komitetu Nauk Demograficznych  

PAN (1993–1996), Członek redakcji „Studiów Demograficznych” (1994 do dzisiaj), 
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Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Demograficznego (1996–1999), Członek 

Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (2003 do dzisiaj), Przewodnicząca 

Sekcji Demografii Regionalnej KND PAN (2003–2011), Członek Komisji Rewizyjnej Od-

działu Poznańskiego PTS (2005–2010), Przewodnicząca Komisji Wyborczej do Komitetu 

Nauk Demograficznych PAN (2007), Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych 

PAN (2007–2010), Zespół Integracyjno-Ekspercki Nauk Ekonomicznych PAN, Wydział I 

(2009–2010), Przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Poznaniu (2010 do dzisiaj), Wiceprze-

wodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN (2011–2014) oraz Zastępca Redaktora 

Naczelnego „Studiów Demograficznych” (2011 do dzisiaj). Brała udział w 13 koordynowa-

nych badaniach naukowych polskich i międzynarodowych, wśród których na szczególną 

uwagę zasługują projekty: EURAREA — Enhancing Small Area Estimation Techniques to 

meet European needs (Zwiększanie efektywności technik estymacji dla małych obszarów dla 

potrzeb europejskich) — projekt badawczy EURAREA nr IST-2000–26290 wchodzący  

w skład V Ramowego Programu Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europej-

skiej (2001–2003) oraz Przemiany demograficzne, jako szczególne wyzwanie dla gmin  

w Niemczech i w Polsce — projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz 

Nauki oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, koordynowany przez Instytut Socjolo-

gii (Institut für Soziologie) Uniwersytetu im. Marcina Luthera w Halle (Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg), w którym pełniła funkcję kierownika projektu ze strony pol-

skiej (2009–2011). Obok tego jest zapraszana, jako ekspert do udziału w działaniach i projek-

tach realizowanych przez statystykę publiczną, wśród których można wymienić miedzy in-

nymi: podgrupę roboczą ds. metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów powołaną 

przez Prezesa GUS w ramach Projektu PSR 2010 i NSP 2011, a także projekty międzynaro-

dowe finansowane przez EUROSTAT w latach 2009–2011 ESSnet on Small Area Estimation 

oraz Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics. Jest organizatorem lub 

współorganizatorem kilkudziesięciu seminariów i konferencji naukowych, wśród których na 

szczególne wyróżnienie zasługuje przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Kongresu 

Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS, który odbył się w dniach 18–20 kwietnia 

2012 r. w Poznaniu. Stał się on jednym z ważniejszych i bardzo znaczących wydarzeń nau-

kowych w historii polskiej myśli i praktyki statystycznej. Kongres zainaugurował uroczyste 

obchody 100-lecia PTS, dając wyraz uznania dla roli i dorobku tego stowarzyszenia. Był on 

także okazją do uświetnienia Dnia Statystyki Polskiej w 2012 r. Ponadto, jako Przewodniczą-

ca Rady Oddziału PTS w Poznaniu aktywnie kieruje działalnością Oddziału, współorganizu-

jąc, we współpracy z US w Poznaniu, corocznie kolejne edycje wielkopolskiego konkursu 

wiedzy statystycznej Statystyka mnie dotyka. Jest autorką i współautorką ponad 200 publi-

kacji, w tym 14 monografii, 9 podręczników i skryptów, 68 artykułów. Wygłosiła 64 

referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym: Indirect Estimation in 

the Labour Market Analysis in Poland (konferencja międzynarodowa: Small area es imation  
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zorganizowana przez: International Association of Survey Statisticians, Central Statisrical 

Bureau of Latvia oraz  University of Latvia w 1999 roku), Attempts to estimate unemployment 

for small domains in Poland — referat (invited paper) wygłoszony podczas 54 sesji Między-

narodowego Instytutu Statystycznego w Berlinie w 2003, Indirect Estimation in Population 

Census 2011 in Poland, referat wygłoszony podczas Europejskiej Konferencji Demograficz-

nej: Migration and Migrants in Europe, organizowanej przez European Association for Popu-

lation Studies, w Barcelonie w 2008, On Some Robust Estimators For Polish Business Survey, 

— referat (invited paper) wygłoszony podczas 57 Sesji Międzynarodowego Instytutu Staty-

stycznego w Durbanie (RPA) w 2009 r. (referat we współautorstwie z G. Dehnel, Poland — 

demographic perspectives in view of the Population Census 2011, referat wygłoszony pod-

czas Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej z okazji jubileuszu 20-lecia 

Estońskiego Towarzystwa Statystycznego w Tartu w 2012 r. 

Dr hab.  Elżbieta Gołata jest cenionym dydaktykiem, oprócz zajęć na UE w Poznaniu prowa-

dzonych w ramach takich przedmiotów jak: statystyka, demografia, analiza statystyczna  

w badaniach rynku, oprogramowanie statystyczne, komputerowa analiza ankiet, metodyka 

nauczania statystyki, metody ilościowe, metody statystyczne w badaniach naukowych, 

współpracowała także z Uniwersytetem Europejskim Viadrina, prowadząc w latach 1999–

2009 zajęcia z przedmiotów Statistics I i Statistics II w języku angielskim dla kierunku Inter-

national Business Administration. W latach 2008–2013 wypromowała 5 doktoratów, które 

tematyką obejmowały najbardziej aktualne problemy współczesnej metodologii badań staty-

stycznych: statystyki małych obszarów, integracji danych, a także modelowania wielopozio-

mowego.  Pełniła także w tym okresie rolę recenzenta 4 prac doktorskich napisanych na UE  

w Poznaniu, w SGH w Warszawie i AE we Wrocławiu. Ostatnie publikacje obejmują, m. in.: 

redakcję naukową zeszytów Katedry Statystyki Analiza wielowymiarowa w badaniach spo-

łeczno-ekonomicznych, (Poznań 2012) oraz Migracje mieszkańców dużych miast  (Poznań 

2013), a także Ekspertyzę dotycząca metodologii Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 

2011 r. w zakresie pytań etnicznych,  przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Publikacje w czasopismach krajowych: Ludność rezydująca a  faktyczna,  Zeszyt Naukowy 

UE w Krakowie, Kraków 2013; Demograficzny obraz Poznania u progu XXI wieku, [w:] 

„Migracje mieszkańców dużych miast”, E. Gołata (red.) Zeszyt Naukowy UE w Poznaniu, 

Poznań 2013; Rozbieżności szacunków NSP 2011 i BAEL, [w:] Taksonomia 20. Klasyfikacja  

i analiza danych — teoria i zastosowania, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2013 (we współautorstwie z G. Dehnel). Odzna-

czona między innymi: Nagrodą Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za roz-

prawę habilitacyjną pt. „Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy” (2006), 

Nagrodą naukową Wydziału i Nauk Społecznych PAN w dziedzinie demografii za pracę pt. „Es-

tymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy” (2006), Medalem im. Komisji Edukacji 

Narodowej  (2012), Odznaką honorowa Prezesa GUS „Za zasługi dla statystyki RP” (2012). 
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mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
w.lagodzinski@stat.gov.pl 
 

Statystyk i socjolog; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego  

i pracownik UW. Po zajściach marcowych w 1968 r.  rozpoczął pra-

cę w GUS, gdzie pracował do roku  2004. W latach 2004–2006  był  

zatrudniony w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie, a następnie  

wrócił do GUS, gdzie pracował do 2011 r.  

W GUS pełnił następujące funkcje: przez 18 lat Rzecznik Prasowy 

GUS  i Prezesa GUS (1993–2004,  2006–2011),   dyrektor Depar-

tamentu Informacji (1992–1995, 2006–2009), dyrektor Biura Informacji i Wydawnictw 

(1996–2000), radca Generalny Prezesa GUS  ( 2009–2011). Od 1993 r. jest członkiem  redak-

cji „Wiadomości Statystycznych”. Autor i organizator badań GUS: 

• ankietowych  (ok. 250),  w tym Zintegrowanego Systemu Badań Gospodarstw Do-

mowych (45, w latach 1984–1992), których wyniki   prezentowano w ok. 150 publika-

cjach, 

• uczestnictwa w kulturze (1979, 1985, 1990), 

• warunków życia i potrzeb młodzieży  (1987). 

Autor  artykułów,  analiz i ekspertyz (m.in. dla Sejmu RP, Senatu RP, ministerstw i urzędów 

centralnych), m.in. analizy Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze 1990–2003  dla Naro-

dowego Centrum Kultury (2004),  raportu Rok z życia młodego przedsiębiorcy (2004)  oraz 

opracowań z zakresu turystyki, wypoczynku i kultury fizycznej.  

Autor i realizator programów promocji i popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego 

Ludności i Mieszkań 2002 i  Powszechnego Spisu Rolnego  2002 oraz PSR 2010 i NSP 2011: 

programy radiowe i telewizyjne, ulotki, foldery, plakaty, prezentacje multimedialne. 

Organizator i uczestnik imprez i publicznych prezentacji, seminariów, audycji radiowych  

i telewizyjnych a także masowych imprez plenerowych.  

W Polskim Towarzystwie Statystycznym współautor i inicjator badania:  „Diagnoza Społecz-

na” (2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013)  oraz sekretarz Rady Monitoringu Społecz-

nego, która  badanie przygotowała naukowo. 

Członek Plenum i Prezydium Rady Głównej PTS  oraz wiceprezes RG nadzorujący działal-

ność gospodarczą Towarzystwa,  tj. prace Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie 

Głównej PTS (BB i AS  zrealizowało 623 kontrakty naukowe). 

Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Statystyki Polskiej (kwiecień 2012, Poznań)  

i  autor wybranych opracowań na Kongres. 

Od 26 lipca 2011 r. przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS, aktywnie współ-

pracował z  Sekcją Historii Społeczno-Gospodarczej Towarzystwa Miłośników Historii, cze-

go efektem były organizowane wspólnie prelekcje multimedialne integrujące warszawskie 

środowisko statystyków i historyków. 
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prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Okrasa 

w.okrasa@stat.gov.pl      

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, socjolog, specjalizujący 

się w metodologii badań i statystyce społecznej, oraz porównawczej 

polityce społecznej. Od 1 października 2007 r. zatrudniony w UKSW 

(Instytut Socjologii) na stanowisku prof. nadzw.; wcześniej, w 2005 r. 

wybrany Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile; jest Doradcą Preze-

sa GUS (pełnił tę funkcję także w latach 1991–1995). Od 2004 r. Profesor wizytujący  

w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie. W latach 2000–2003 kierował 

Działem Nauk Społecznych w Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), tworząc i nadzorując mię-

dzynarodowe (europejskie) programy badawcze i szkoleniowe, m.in., sponsorowany wspólnie 

z Komisją Europejską/ DG Research, Europejski Sondaż Społeczny (ESS). W latach 1994–

2000 pracował w Banku Światowym w Waszyngtonie — m.in., programy budowy nowych 

systemów statystyki gospodarstw domowych w krajach Bałtyckich i Mołdawii — kontynuu-

jąc, jako Konsultant w latach 2000–2004 udział w projektach badawczych i operacyjnych 

Banku Światowego oraz ONZ/UNDP (m.in., jako Advisor & Project Leader UNDP Capacity 

Building Programme at the Government of Moldova). W 1991–1993 był Dyrektorem Pro-

gramowym w Social Science Research Council  (SSRC) w Nowym Jorku (współorganizując 

programy w dziedzinie statystyki i ekonomii — m.in. wspólnie z Committee on National 

Statistics /CNStat tzw. Panel on  „Confidentiality and Data Access”); przed tym, jako stypen-

dysta amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki /NSF (Senior Research Fellow) pracował  

w Biurze Statystyki Pracy (BLS) w Waszyngtonie (1990–1991) i jako profesor wizytujący 

nauczał w uniwersytetach Maryland i Mississippi (1988–1990). W latach 80. pracował w In-

stytucie Nauk Ekonomicznych PAN, inicjując m. in. aktywne członkostwo Polski w między-

narodowym Luxembourg Income Study (LIS Project) oraz współpracę z Instytutem 

STICERD London School of Economics (seria konferencji w latach 1987–1990  i wspólnych 

publikacji, m.in. współ-redaktor z J. Le Grandem „Social Welfare in Britain and Poland”, 

Londyn 1987). W latach 70. był doktorantem i pracownikiem Zakładu Prakseologii PAN, 

prowadząc równocześnie działalność dydaktyczną (na Uniwersytecie Warszawskim i innych 

uczelniach warszawskich). Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, w tym 17 

książkowych, wraz monografiami  i tzw. Working Papers (np. Banku Światowego pt. „Who  
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Avoids and Who Escapes from Poverty during the Transition. Evidence from Polish Panel 

1993-96”, 1999; „The Dynamics of Poverty and the Effectiveness of Poland’s Safety Net”, 

1999), „Family Safety Nets and Economic Transition: A Study of Worker Households in Po-

land” (z  D. Coxem i E. Jimenezem), Boston College Working Papers in Economics 1995; 

„Social Justice and the Redistributive Effect of Social Expenditure in Poland” 

LSE/STICERD-Welfare State Programme Discussion Paper No. 18, London School of Eco-

nomics, London 1987. 

Ostatnie publikacje książkowe obejmują, m.in.: „Ryzyka Lokalne i Interwencje Publiczne: 

identyfikacja potrzeb i adresowanie środków rozwoju mikroregionów” (WSB-Piła, 2006) oraz 

„Wizje Akademickiego Mazowsza — wyzwania i kierunki zmian” (Warszawa, 2013). 

Publikacje w czasopismach krajowych — przykładowo: Studia Ekonomiczne, Naukoznaw-

stwo, Studia Socjologiczne, Wiadomości Statystyczne, i in., oraz międzynarodowych, bądź 

jako rozdziały w opracowaniach książkowych — np.„Redistribution and the Two Dimensions 

of Inequality: An East-West Comparison”, 1988, EUROPEAN ECONOMIC REVIEW, No. 32, 633-

643; „The Inequality-Redistribution Interaction: »Who Gains, Who Loses?« in the East and 

West?” RESEARCH ON ECONOMIC INEQUALITY, vol. 3: International Comparisons of Economic 

Inequality, 1992: 203–257;  (wraz z T. Smeedingiem i B. Torrey) „Poverty in Eastern Europe: 

Lessons for Cross-National Income Comparisons from the Luxembourg Income Study (LIS)”, 

Proceedings of the International Conference on Poverty Measurement for Economies in 

Transition in Eastern European Countries, Central Statistical Office, Warsaw, 1992: 331–54;  

(z: T. Garner, T. Smeeding, B. Torrey) „Household Surveys of Economic Status in Eastern 

Europe: An Evaluation”, Proceedings of the Bureau of Labor Statistics and EUROSTAT Con-

ference on Economic Statistics for Economies in Transition, rozdział 12, 1993 (1991), BLS, 

Waszyngton; „Family Safety Nets and Economic Transition: A Study of Worker Households 

in Poland”, (z: D. Cox i E. Jimenez) REVIEW OF INCOME AND WEALTH,  43, No. 2, June 1997;   

„Who are Poland’s Long-Term Poor? Household Risk-managing Capabilities According to 

Panel Data 1993–1996”, STATISTICS IN TRANSITION, Journal of Polish Statistical Association, 

vol. 4; No. 5, (June) 2000; „Measuring Community Deprivation for Geographic Targeting of 

Public Resources – case of Moldova” (wraz z J. Lapins i M. Vremis), STATISTICS IN 

TRANSITION, Journal of Polish Statistical Association, Vol. 7, No 5, June 2006.  
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Aktualne zainteresowania badawcze włączają problematykę pomiaru i analiz dobrostanu oraz roz-

woju społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem nierówności przestrzennych ich 

rozkładów — co odzwierciedlają ostatnie publikacje i prezentacje na konferencjach — przykłado-

wo: „Community Risk and Well-Being: Towards spatially integrated social science within a socio-

economic framework”, Academic Journal of Sociology University of Cardinal Stefan Wyszynski in 

Warsaw, No. 8, December 2013: 4 – 15; „Spatially Integrated Social Research and Official Stati-

stics: Methodological remarks and empirical results on local development”, Comparative Economic 

Research. Central and Eastern Europe, Lodz,  4/ 2012 vol. 15: 191–206; „Spatial Aspects of Com-

munity Wellbeing. Analyzing Contextual and Individual Sources of Variation using Multilevel 

Modeling” prezentacja na 59. Światowym Kongresie Statystyki, Hong Kong, Sierpień, 25–30, 

2013;  „Statistical Issues in Analyzing Trans-Border Non-Institutional Activities. Effect on Spatial 

Inequality of Wellbeing” (wraz z M. Cierpiałem-Wolanem, P. Markockim), prezentacja na „Special 

Topic Sessions”, 59. Światowy Kongres Statystyki, Hong Kong, Sierpień, 25–30, 2013; „Nierów-

ności przestrzenne a rozwój lokalny” (wraz z: M. Cierpiałem-Wolanem) prezentacja na Międzyna-

rodowej Konferencji „Ekonomia i Polityka Zrównoważonego Rozwoju.  Teoria i ujęcie statystycz-

ne.” Białystok-Białowieża, 4–6 grudnia, 2013 r. Redaktor naczelny (od 2007 r.) międzynarodowego 

czasopisma Polskiego Towarzystwa Statystycznego i GUS, Statistics in Transition - new series. 

Członek Komisji Metodologicznej w GUS. Członek wielu organizacji naukowych międzynarodo-

wych, w tym wybrany (elected member)  Międzynarodowego Instytutu Statystycznego 

/International Statistical Institute, oraz członek Komitetów Badawczych Międzynarodowego Towa-

rzystwa Socjologicznego (RC19: Poverty and Social Welfare; RC21: Urban and Regional; Rese-

arch Committee ; RC 55: „Social Indicators”); Członek  An International Society for Third Sector 

Research (ISTR); American & World Association for Public Opinion Research 

(AAPOR&WAPOR); b. członek American Statistical Association, American Economic Associa-

tion, American Sociological Association, American Political Science Association, American Asso-

ciation for the Advancement of Socioeconomics. Od 2007 r., aktywnie uczestniczył  

w Panelach Foresight 2020 (Bezpieczeństwo Socjalne) oraz w Panelu Foresight 2030 (Akademickie 

Mazowsze). Zaangażowany, jako ekspert międzynarodowy, m. in. w programach OECD, np., czło-

nek Grupy Akcesyjnej (2009 r.) oraz Komisji Europejskiej, jako Ewaluator w 7. Programie Ramo-

wym/FP7  (od 2010 r.). Odznaczony: Medalem w uznaniu za wkład w rozwój Polskiej Statystyki 

Publicznej wręczonym na Konferencji „Statystyka-Wiedza-Rozwój” z okazji 95-lecia GUS oraz 

Międzynarodowego Roku Statystyki (17–8 października, Łódź); Medalem Jubileuszowym 100 lat 

Polskiego Towarzystwa Statystycznego (z okazji Kongresu Statystyki Polskiej, Poznań 2012); oraz 

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Statystyki RP (z okazji 75-lecia GUS 1992). Menadżer 

Najwyższej Jakości Roku 2008 — tytuł nadany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad 

Jakością (WSBJ) (w uznaniu za działalność, jako Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile); 2008. 
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prof. dr hab. Tomasz Panek 

tompa10@interia.pl 

Profesor zwyczajny w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły 

Głównej Handlowej, w którym pełni funkcję wicedyrektora, kieru-

jąc jednocześnie Zakładem Statystyki Stosowanej. Zajmuje się me-

todami statystycznymi oraz ich zastosowaniami w badaniu zjawisk  

i procesów społecznych oraz gospodarczych. Jego zainteresowania 

badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki 

warunków życia gospodarstw domowych, w tym w szczególności sfery ubóstwa i nierówno-

ści społecznych. Autor, współautor i redaktor ponad stu opracowań publikowanych zarówno 

w kraju jak i za granicą. Ostatnie książki: Statystyka społeczna (2007) — współautor i redak-

tor, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (2009), Ubóstwo, wyklucze-

nia społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru (2011). Uczestniczył w kilkudziesię-

ciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Współautor pierwszych w Pol-

sce panelowych badań warunków życia ludności. Ściśle współpracuje z Głównym Urzędem 

Statystycznym w zakresie warunków życia gospodarstw domowych. Wielokrotnie wykony-

wał ekspertyzy i prowadził badania na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji i or-

ganizacji (m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego, United 

Nations Development Programme, Organizator for Economic Cooperation and Development). 

Jest m.in. członkiem rzeczywistym International Statostical Institute oraz Naukowej Rady 

Statystycznej GUS. W latach 1992–2007 Z-ca Redaktora Naczelnego Statistics in Transition, 

a od 2008 r. członek Komitetu Redakcyjnego. 

Do najważniejszych publikacji należą: 

 Statystyka społeczna (współautorstwo), praca zbiorowa pod red. T. Panka, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2013. 

 Diagnoza społeczna (współautorstwo), praca zbiorowa pod red. J. Czapińskiego  

i T. Panka, Vizja Press & IT, Warszawa, 2013. 
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 Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011. 

 Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Głów-

na Handlowa, Warszawa 2009. 

 Panek T., Living Conditions of Polish Households in 1995-1996. Current State, Threat, 

Opportunities (współautorstwo), praca zbiorowa pod red. T. Panka ,Report Synthesis, 

Institute of Public Affairs, Warsaw, 1998. 

 Panek T., Changes in Income Distributions of Socio-Economic Groups of Households 

in Poland: Theory and Practice, w: Income Distribution, Social Welfare, Inequality 

and Poverty, vol. 6, Research on Economic Inequality, pp. 311–321, JAI - Press Inc., 

Grenwitch (CT, USA), 1995. 

 Panek T.,Analiza poziomu i struktury zaspokojenia wybranych grup potrzeb gospo-

darstw domowych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1991. 

 Panek T.,Szulc A., Income distribution and poverty theory and a case study of Poland 

in the eighties, Research Centre for Statistical and Economic Analysis of the Central 

Statistical Office and the Polish Academy of Sciences, Warsaw,1991.  

 Panek T.,Wielostronne porównania spożycia i cen. Aspekty metodologiczne, Monogra-

fie i Opracowania, 239, SGPiS, Warszawa, 1987. 
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prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz  

taszum@sgh.waw.pl 

Profesor nauk ekonomicznych. W Szkole Głównej Handlowej kie-

rownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, kierownik Studiów 

Doktoranckich Ubezpieczeń, kierownik Podyplomowych Studiów 

Ubezpieczeń. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kierownik 

Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Wykłada w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów  

w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się na antycypacyjnym (ubezpieczeniowym) 

modelu polityki społecznej i społecznych aspektach ochrony ubezpieczeniowej. Uczestnik 

wielu studiów i badań dotyczących teorii i praktyki polityki społecznej (zwłaszcza zabezpie-

czenia emerytalnego i zabezpieczenia zdrowotnego) oraz zastosowania metody ubezpieczenia 

i rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Autor ponad 350 publikacji na tematy polityki społecz-

nej i ubezpieczeń (Modele polityki społecznej — 1994, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla 

praktyki – 2005, Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia — 2007, 

Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego — 2010 redaktor). Wiceprezes Polskie-

go Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek Rady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpie-

czeń.  

Do najważniejszych publikacji z lat 2011–2012 należą: 

 Cel i finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego, w: Finanse — nowe wyzwa-

nia teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Wrocław: Wydawnictwo Uni-

wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 212–238.  

 „Demografia emerytalna” w zmianie polityki zabezpieczenia emerytalnego, w: Współ-

czesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne  

i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2011, s. 87–119.  

 

 

 



 40 

AAUUTTOORRZZYY  RREEFFEERRAATTÓÓWW((CCDD..)) 

  

 Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego, 

w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa: 

Wydawnictwo CeDeWu, 2011, s. 133–146.  

 On recent changes in the Polish pension system, „Progres” 2011 No 54, s. 18–21.  

 Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funk-

cjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, w: Zmiany w systemie ubezpieczeń 

społecznych, Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2011, s. 35–40.  

 Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń spo-

łecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 6, Warszawa: LexisNexis, 

2011, s. 173–194.  

 Stosunek do instytucji finansowych, „Contemporary Economics” 2011 Vol. 5 Issue 3,  

s. 188–195.  

 Wypłaty emerytur kapitałowych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia 

podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 6, Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 195–205.  

 W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową, „Wiadomości Ubezpie-

czeniowe” 2011 nr 1, s. 3–6.  

 Wstęp, w: Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd rozwiązań,  

red. W. P. Kalbarczyk, K. Łanda, M. Władysiuk, Kraków: CEESTAHC, 2011, s. 7–14.  

 System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem, w: Zarządzanie syste-

mem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, War-

szawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012, s. 143–157. 

 O(nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Po-

lemika i głos w dyskusji, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 2, s. 3–7.  

 Modele polityki społecznej jako metoda identyfikacji kapitalizmu, w: Kapitalizm czy 

kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. Joachim Osiński, Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012, s. 161–191. 
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dr Bohdan Wyżnikiewicz 
bohdan.wyznikiewicz@ibngr.pl 
b.wyznikiewicz@stat.gov.pl 
 

Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dy-

rektor Oddziału w Warszawie, dyrektor obszaru badawczego, Bada-

nia Koniunkturalne i Sektorowe; Doradca Prezesa GUS, Wiceprze-

wodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. 

Doktor nauk ekonomicznych (UW, 1984), absolwent SGH, 1970 

(wówczas SGPiS) na kierunku ekonometria; absolwent Liceum Sta-

szica (wówczas Gottwalda) w Warszawie. Stypendysta Fulbrighta 

(1975/1976) w Stanach Zjednoczonych. W latach 70. pracował, jako statystyk w GUS, w la-

tach 1991–1992 na stanowisku Prezesa GUS. Inne miejsca pracy: Europejska Komisja Go-

spodarcza ONZ (1977–1980), Instytut Polityki Naukowej (1982–1984), Instytut Koniunktur  

i Cen Handlu Zagranicznego (1985–1987), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN (1985–1990). 

Od roku 1992 w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od października 2012 r. dorad-

ca prezesa GUS. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (ka-

dencja 2011–2014). Członek Naukowej Rady Statystycznej. Wiceprzewodniczący Rady To-

warzystwa Ekonomistów Polskich (od 2011 r. i w latach 1998–2009). Członek Komitetu Stra-

tegicznej Myśli Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki. Wykłada gościnnie w Collegium 

Civitas oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Ekspert Sejmu RP i PKPP Lewiatan. Zastępca Re-

daktora Naczelnego miesięcznika naukowego „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. 

Współpracownik portalu NBP Obserwator Finansowy. W latach 2005–2009 niezależny czło-

nek CEIES, Europejskiego Komitetu Doradczego do spraw Informacji Statystycznych w Sfe-

rze Gospodarczej i Społecznej przy urzędzie statystycznym Unii Europejskiej EUROSTAT.  

W latach 80. i 90. ekspert Banku Światowego. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych PHS 

SA (1994–1995), Nafty Polskiej SA (1998–2000), członek Rady Nadzorczej Stalexportu SA 

(lipiec 2005 – maj 2006). Współpracownik The Conference Board Europe i Oxford Analytica. 

W latach 2008–2013 arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Wykładał w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego 

(1997–2012), Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) 

(1999–2005) oraz gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej. 

Od początku lat 90. publikuje w codziennej, tygodniowej i miesięcznej prasie gospodarczej,  

a także wypowiada się w mediach elektronicznych na tematy gospodarcze. Specjalizuje się  

w ekonomii stosowanej, analizach makroekonomicznych, badaniach rynków i sektorów oraz 

analizach konkurencyjności. Autor kilkuset raportów, studiów i artykułów naukowych.  
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Do najważniejszych publikacji należą: 

 M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, K. Łapiński, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność 

polskich przedsiębiorstw, IBnGR, Warszawa 2013. 

 M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, K. Łapiński, Działalność transgraniczna polskich skle-

pów internetowych, IBnGR, Warszawa 2012. 

 M. Czerwińska, A. Hildebrandt, M. Stompór, P. Susmarski, M. Tarkowski, M. Wojty-

siak, B. Wyżnikiewicz, Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie 

Sztumskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PBS Spółka z o.o., Gdańsk, So-

pot 2012. 

 J. Fundowicz, B. Wyżnikiewicz, Ex-post Assessment of Crisis Prediction Ability of 

Business Cycle Indicators, referat na 30 konferencję CIRET: Real-time monitoring and 

forecasting, Nowy Jork 2010. 

 B. Wyżnikiewicz, A. Zwolińska, Rozwój internetu w Polsce. Wybrane problemy, (Ra-

porty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce - nr 19), Konrad-Adenauer-Stiftung, War-

szawa 2011. 

 B. Wyżnikiewicz, K. Łapiński, Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przed-

siębiorstw i gospodarkę Polski, Warszawa 2011. 

 B. Wyżnikiewicz, K. Łapiński, Cloud computing: Flexibility Efficiency Security (Po-

land Cloud Economic Impact Study), Warsaw 2011. 

 B. Wyżnikiewicz, K. Łapiński, Cloud Computing – elastyczność, efektywność, bezpie-

czeństwo, Warszawa 2011. 

 B. Wyżnikiewicz (red.), A. Hildebrandt, M. Nowicki, M. Peterlik, P. Susmarski,  

J. Szomburg Jr., M. Tarkowski, Prognozy i scenariusze do 2020 r. — raport podsumo-

wujący II etap badania pt. Stan obecny i prognoza zmian oraz kierunków rozwoju go-

spodarki i rynku pracy w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Pomorskiego, Gdańsk 2010. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Jacek Łapiński, Sytuacja mikroprzedsiębiorstw i ich reakcje na 

kryzys ekonomiczny, [w:] Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota (red.), „Raport  

o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011”, 

PARP, Warszawa 2012. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Statystyka przyjazna odbiorcom, [w:] „Statystyka w Służbie 

Publicznej. Wyzwania XXI w.”, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011. 

 Aneta Zwolińska, Bohdan Wyżnikiewicz, Länderbericht Polen, [w:] Tobias Wanger-

mann, Helmut Reifeld (red.) „Netzpolitik aus internationaler perspektive”, Konrad-

Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin/Berlin 2011. 
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 Bohdan Wyżnikiewicz, Mikro- i mali przedsiębiorcy w liczbach, [w:] Sebastian Wiśniew-

ski (red.), „Mikro jest piękne” (materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Go-

spodarki Narodowej Senatu RP we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich  

i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warsza-

wa, Kancelaria Senatu 2010. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Cykle koniunkturalne a zawieranie niedozwolonych porozumień, 

[w:] Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel (red.), „Zmiany w polityce konkurencji na prze-

strzeni ostatnich dwóch dekad”, UOKiK, Warszawa 2010. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Ewolucja rozkładu dochodów w transformacji, [w:] Elżbieta Ad-

amowicz (red.), „Transformacja po latach”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010. 

 Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz, Wybrane problemy badania koniunktury w cza-

sach kryzysu, [w:] Józef Garczarczyk (red.), „Rynek usług finansowych a koniunktura go-

spodarcza”, CeDeWu, 2009. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Tajemnica statystyczna w praktyce, [w:] „Tajemnica statystyczna 

w postępowaniu karnym”, Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, Rok XIII: 2009, 

Wydanie specjalne, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Konkurencyjność MŚP, [w:] „Raport o stanie sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008” pod redakcją A. Żołnierskiego, 

PARP 2009. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Kryzys a polska gospodarka w 2009 roku, Ekonomika i Organiza-

cja Przedsiębiorstwa, nr 1 (708), styczeń 2009. 

 Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Weekly Business Cycle Barometer. Methodolo-

gy and Results, referat na 29 konferencję CIRET: Business Tendency Surveys and Policy 

Formulation, Santiago, Chile, 8-11 października 2008. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Etyka w ekonomicznych badaniach naukowych, [w:] „Etyka w ży-

ciu gospodarczym” Tom 11, nr 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania  

w Łodzi, Łódź 2008 r. 

 Jacek Fundowicz, Bohdan Wyżnikiewicz: Badania koniunktury metodą tygodniowego ba-

rometru - metodologia i wyniki analiz, [w:] Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospo-

darczego SGH, nr 80, Warszawa 2008. 

 Mieczysław Błoński, Bohdan Wyżnikiewicz, Gdzie jesteśmy? Rzut oka na miejsce Polski 

w rankingach gospodarczych, [w:] Jan Winiecki (red.), „Dlaczego inne kraje nas przega-

niają. Którędy do dobrobytu”, Wolters Kluwer Polska — OFICYNA 2007. 

 Bohdan Wyżnikiewicz, Polskie zespoły naukowe w Szóstym Programie Ramowym Unii 

Europejskiej, Zeszyty naukowe, nr 42, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. 

Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa 2007. 
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prof. dr hab. Józef  Zegar 

jozef.zegar@ierigz.waw.pl 

Polski profesor nauk rolniczych, poseł na Sejm X i II kadencji. 

Ukończył w 1964 r. studia na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. 

W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole 

Głównej Planowania i Statystyki, w 1979 r. doktora habilitowane-

go. W 1987 r. został mianowany profesorem. W pierwszej poło-

wie lat 80. był zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej. Następnie do 1998 r. pełnił funkcje w administracji rządowej 

(m.in. wiceministra w CUP oraz w ministerstwie ochrony środowiska). 

Po zakończeniu pracy w administracji powrócił do pracy w instytucie. Przez wiele lat był  

także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Bankowości i Finansów  

w Bielsku-Białej, Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i Kujawsko-Pomorskiej 

Szkole Wyższej. Opublikował liczne prace naukowe głównie z zakresu ekonomiki rolnictwa  

i ekonomii zrównoważonego rozwoju. 

Do najważniejszych wybranych publikacji należą: 

 Sterowanie produkcją rolną, Warszawa 1975. 

 Sterowanie i informacja w gospodarce żywnościowej, Warszawa 1981. 

 Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowana (współautor), Warszawa 

1983. 

 Rolnictwo społecznie zrównoważone (współautor), Warszawa 2002. 

 Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Warszawa 2002. 

 Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), War-

szawa 2003. 

 Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), Warszawa 

2004. 

 Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem, Warszawa 2006. 
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mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
b.czerwinska@stat.gov.pl 
 

Studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych WSP ukończyła w 1979 r. 

otrzymując dyplom magistra ekonomii.   

Pracę rozpoczęła w Państwowej Komisji Cen (1979 r.), jako starszy 

referent, a następnie pracowała w Centralnym Związku Spółdzielczo-

ści Pracy (1980 r.) do czasu reorganizacji. W latach 1982–1990 pra-

cowała na stanowisku starszego specjalisty w Centralnym Związku 

Rzemiosła. W latach 1990–1992 była zatrudniona na stanowisku  

ds. administracyjno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie handlowym. W grudniu 1992 r., po 

likwidacji przedsiębiorstwa, została zatrudniona w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. 

Pracowała na stanowisku specjalisty w Wydziale Analiz i Opracowań Zbiorczych. W kolej-

nych latach 1996–2007 kierowała pracami Wydziału Informacji i Wydawnictw przemiano-

wanego na Wydział Analiz i Informacji. Z dniem 1 listopada 2006 r., po zdanym egzaminie, 

została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. Obecnie jest głównym specjalistą w Mazo-

wieckim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ukończyła wie-

le kursów i szkoleń zarówno z zakresu redagowania publikacji, jak i korzystania z wybranych 

programów komputerowych. W ramach zadań realizowanych w Urzędzie Statystycznym  

w Warszawie m.in.: brała udział w nowym projekcie Rocznika Statystycznego Warszawy 

(wznowionym po 20 latach); kierowała pracami związanymi z realizacją publikacji dla woje-

wództwa mazowieckiego i jego gmin z wynikami NSP 2002 i PSR 2002; opracowała m.in. 

projekty takich publikacji jak: Panorama dzielnic Warszawy, Rolnictwo w województwie ma-

zowieckim, Portret województwa mazowieckiego, Obszar Metropolitalny Warszawy.  

Współpracowała z Fundacją „Wspólna Droga”. W wyniku tej współpracy wydane zostały 

dwie publikacje jej autorstwa: Analiza sytuacji demograficzno-społecznej dzielnicy Praga-

Południe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz Sytuacja demograficzno-

społeczna wybranych dzielnic m.st. Warszawy w latach 2005–2009. Praga-Południe, Praga-

Północ, Targówek. 

Od 2009 r. do 2011 r. była członkiem Zespołu ds. promocji, popularyzacji oraz obsługi poli-

graficznej spisów Centralnego Biura Spisowego GUS pod kierunkiem ówczesnego Rzecznika 

Prasowego Prezesa GUS pana Władysława Wiesława Łagodzińskiego. Brała aktywny udział 

w pracach Zespołu.  

W ramach prac nad systemem regionalnych opracowań analitycznych zaprojektowała i przed-

stawiła w prezentacji dla resortu statystyki publicznej projekt Raportu o sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa… oraz Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej wojewódz-

twa…. 

W 2011 r.  nawiązała współpracę z Oddziałem Warszawskim PTS i jednocześnie brała 

udział w spotkaniach Sekcji Społeczno-Gospodarczej TMH. W ramach współpracy z Oddzia-

łem i uczestnictwem we wspólnych spotkaniach Oddziału PTS i Sekcji TMH opracowała wie-

le prezentacji i kolejne dwa foldery Panoramy działalności Oddziału Warszawskiego PTS. 
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http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ 
 

 
 

 
e-mail: w.lagodzinski@stat.gov.pl 

mailto:w.lagodzinski@stat.gov.pl
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1912–2014 
 
 
 

W 1912 r. powstało w Krakowie Polskie Towarzystwo 

Statystyczne, którego pierwszym prezesem był   

          prof. dr Juliusz Leo (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

i jednocześnie Prezydent m. Krakowa). 

Dzisiaj PTS posiada 17 oddziałów i  jest afiliowane  

przy Międzynarodowym Instytucie Statystycznym. 

PTS prowadzi czasopismo naukow pt. Statistics in Transition – 

new series o międzynarodowym zasięgu działania. 

 


