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Komunikat nr 3(35)/2018 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
z dnia 20 czerwca 2018 r.  

w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności  
 
 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie: Władysław Wiesław Łagodziński, 

Krzysztof Kowalski, Ewa Gałązka i Barbara Czerwińska-Jędrusiak. Spotkanie doty-
czyło następujących spraw: 

 
1. Seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich na tle systemu bankowego 

w Polsce” 
2. Seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne” 
3. Seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski” 
4. Seminarium naukowe pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?” 
5. Udział Przewodniczącego RO w seminarium pt. Gospodarcze horyzonty wolno-

ści w Lublinie. 
6. Udział Przewodniczącego RO w II Kongresie Statystyki Polskiej 
7. Spraw bieżących. 
 
Ad. 1.  
W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

odbyło się seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich na tle systemu ban-
kowego w Polsce” dra Przemysława Barbricha (Dyrektor Zespołu Public Relations 
Związku Banków Polskich; doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Społecznej Aka-
demii Nauk i Uniwersytetu War-szawskiego; wcześniej dziennikarz Programu Trze-
ciego Polskiego Radia  i TVN; autor kilkuset audycji publicystycznych i programów 
informacyjnych dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych). 

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympaty-
ków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób  
i instytucji, dostępne było na żywo w formie telekonferencji w tzw. systemie LYNC. 
Spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród uczestni-
ków tego spotkania. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset osób zebranych  
z terenu całego kraju w 25 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC w resorcie 
statystyki, natomiast bezpośrednio na sali wysłuchało wykładu ok. 30 osób. Jak każde 
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z seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski w tym roku dedykowane 
było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.  

Na stronie internetowej PTS znajduje się tylko plakat i krótka informacja o zorga-
nizowanym seminarium, ponieważ dr Przemysław Barbrich nie przekazał prezentacji 
z wykładu do zamieszczenia w Internecie.  

Ad. 2.  
W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było się seminarium naukowe pt. „Wybory jako badanie statystyczne” prof. zw. dra 
hab. Józefa Oleńskiego (profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicz-
nych; profesor w Uczelni Łazarskiego w Warszawie od 2011 r.; w latach 1992—1995  
i  2006— 2011 był Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego). 

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympaty-
ków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób  
i instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie 
LYNC. Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie 
kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 45 punktach „odbiorczych” w sys-
temie LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów organizowanych przez Od-
dział Warszawski w tym roku dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego 
Urzędu Statystycznego.  

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były: 
1. Statystyka – doktrynalną podstawą demokracji.  
2. Statystyczne uwarunkowania procedur decyzyjnych w systemach de-

mokratycznych. 
3. Atrybuty systemów wyborczych oraz wyborów do organów przedsta-

wicielskich jako masowych ankietowych badań statystycznych. 
4. Statystyczne kryteria jakości wyborów na wybranych przykładach. 
5. Kierunki usprawnienia wyborów w świetle międzynarodowych stan-

dardów statystycznych i współczesnych technologii teleinformatycz-
nych. 

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie in-
ternetowej PTS. Do załączonych materiałów seminaryjnych należą: 1) plakat, 2) bro-
szura dot. prof. zw. dr hab. Józefa Oleńskiego, 3) aneks zawierający Raport Ko-
misji Specjalnej (MIS) pt. „Rola statystyków”, 4) prezentacja pt. „Wybory jako 
badanie statystyczne”, 5) zestawienie bibliograficzne nt. metodologii badań sta-
tystycznych opracowane przez dr Bożenę Łazowską (Dyrektor CBS).  
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Rada Oddziału Warszawskiego PTS zwraca uwagę na bardzo bogaty materiał źró-
dłowy dotyczący podstawowych zasad etycznych i metodologicznych ustalonych przez 
MIS i ONZ dla wszystkich krajów świata. Podkreślamy także przygotowanie przez  
dr Bożenę Łazowską (Dyrektor CBS) bibliografii wydawnictw zwartych dotyczących 
metodologii badań statystycznych znajdujących się w zbiorach CBS. Korzystanie z bi-
bliografii ułatwi opatrzenie wszystkich pozycji sygnaturami bibliotecznymi CBS. 

Ad. 3. 
W dniu 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

odbyło się seminarium naukowe pt. „Rozwój gospodarczy Polski” dr hab. Cecylii 
Leszczyńskiej (prof. UW, zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku oraz sta-
tystyką historyczną, prowadzi badania dotyczące historii bankowości centralnej, sys-
temów monetarnych).  

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympaty-
ków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i 
instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. 
Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset 
osób zebranych z terenu całego kraju w 76 punktach „odbiorczych” w systemie 
LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów organizowanych przez Oddział 
Warszawski w tym roku dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były: 
1. Druga Rzeczpospolita: wielkie wyzwania, projekty modernizacyjne i ich realiza-

cja 

• Unifikacja i Integracja 

• Trudna koniunktura: wielka inflacja, wielki kryzys 

• Problem agrarny  

• Industrializacja i unowocześnienie przemysłu: COP a Polska A i B 
2. Okres powojenny: w nowych granicach, w nowym ustroju, wielka zmiana spo-

łeczna 

• integracja – ziemie zachodnie i północne 

• przemieszczenia i wędrówki ludności 

• odbudowa gospodarki i ustrojowa zmiana systemu gospodarczego 

• kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje 

• przełom 1989 roku i transformacja  
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• integracja z UE, wyzwania XXI wieku 
3. Podsumowanie: spojrzenie na gospodarkę w latach 1918-2018 
Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie in-

ternetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  . 
Ad. 4. 
W dniu 26 kwietnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

odbyło się seminarium naukowe pt. „Jakie zabezpieczenie emerytalne?” prof. dra 
hab. Tadeusza Szumlicza (polski ekonomista specjalizujący się w zakresie ubezpie-
czeń i polityki społecznej; w 2006 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicz-
nych i jednocześnie otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego w SGH w Warsza-
wie). 

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympaty-
ków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i 
instytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. 
Spotkało się z dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie kilkaset 
osób zebranych z terenu całego kraju w 52 punktach „odbiorczych” w systemie 
LYNC w resorcie statystyki. Jak każde z seminariów, organizowanych przez Oddział 
Warszawski w tym roku, dedykowane było obchodom 100-lecia Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były: 
1. O ryzyku starości 
2. Konstrukcje systemów zabezpieczenia emerytalnego 
3. Nowe uwarunkowania ewentualnej zmiany systemu zabezpieczenia emerytal-

nego  
4. Czy polityczny pat emerytalny? 
5. Koncepcja Pracowniczych Planów Kapitałowych 
Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie in-

ternetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  . Są to takie 
materiały, jak: prezentacja autora wykładu, plakat, broszura. Bliższe informacje o wy-
kładowcy oraz instytucji,  którą reprezentuje,  znajdują się w broszurze. 

Ad. 5. 
W dniach 10 kwietnia 2018 r. i  18 czerwca 2018 r. w Trybunale Koronnym  

w Lublinie (ul. Rynek 1) odbyły się kolejne części seminarium pt. Gospodarcze hory-

zonty wolności, w których brał udział Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego 
PTS. Seminaria pt. „Gospodarcze horyzonty wolności” to cykl spotkań z młodzieżą 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
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szkół ponadpodstawowych, który ma na celu przybliżać uczniom ekonomię i staty-
stykę. 

W programie seminarium z dnia 10 kwietnia 2018 r. znalazły się: 

• wykład Poczet polskich ekonomistów Eugeniusz Kwiatkowski — dr Ilona 
Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału 
Okręgowego w Lublinie 

• wykład Polskie Spisy Powszechne Ludności ze szczególnym uwzględ-
nieniem spisów z lat 1921, 1931 i 1946 — Władysław Wiesław Łago-
dziński, Wiceprezes Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycz-
nego, Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS (w załączeniu 
do komunikatu prezentacja przedstawiona w czasie wykładu) 

• prezentacja, która wygrała Wojewódzki konkurs na prezentację multime-
dialną w 2017 r.: COP szansą rozwoju Polski międzywojennej — Sylwia 
Bieda i Adrian Bartoszek, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie, opiekun dr Dariusz Oleś 

• prezentacja monety: 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

• konkurs smartfonowy Eugeniusz Kwiatkowski i COP – historie, idee, ślady 
W programie seminarium z dnia 18 czerwca 2018 r. znalazły się: 

• wykład: U progu niepodległości – burzliwe dzieje polskiego pieniądza  — dr 
Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Od-
działu Okręgowego w Lublinie 

• wykład Rachunki Narodowe, czym są, jak się je liczy i po co? — Wła-
dysław Wiesław Łagodziński, Wiceprezes Rady Głównej Polskiego To-
warzystwa Statystycznego, Przewodniczący Rady Oddziału Warszaw-
skiego PTS (w załączeniu do komunikatu prezentacja przedstawiona w cza-
sie wykładu) 

• podsumowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej edycja 2017/2018, prof. 
nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor, Prezes Zarządu PTE Oddziału w Lubli-
nie oraz Antonina Telicka-Bonecka, sekretarz Komitetu Okręgowego OWE 
w Lublinie 

• prezentacja monety okolicznościowej: 100 – lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

• konkurs smartfonowy: Ludzie, idee, ślady – z historii odzyskania przez Pol-

skę niepodległości 
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Organizatorami spotkania byli: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lubli-
nie, Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lu-
blinie. 

Ad. 6. 
W dniach 10–12 lipca 2018 r. odbędzie się w  Warszawie II Kongres Statystyki 

Polskiej. Do udziału w Kongresie zgłosił się Przewodniczący Rady Oddziału War-
szawskiego Władysław Wiesław Łagodziński. Jego zgłoszenie zostało przyjęte. Prze-
widujemy, że z naszego Oddziału, tylko z załogi US w Warszawie, będzie uczestniczyć  
ok. 5 osób. Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego: https://kongres.stat.gov.pl/pl/  Na tej stronie znajduje się 
rejestracja uczestników Kongresu.  

Ad. 7.  
W drugiej połowie bieżącego roku RO planuje jeszcze seminaria o takiej tematyce 

jak: środowisko informacyjne; mierniki przedsiębiorczości; zagrożenia, bezpieczeń-
stwo i przestępczość w systemie bankowym; Polska w Europie i w Unii Europejskiej, 
statystyka ukraińska w wizji profesora Semena Matkowskiego z Lwowskiego Uniwer-
sytetu. 

RO podjęła rozmowy w sprawie tegorocznego  Walnego Zebrania Członków Od-
działu Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego i struktury Rady. 

 
Jednocześnie Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opła-

cania składek członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na 
konto: Bank Pekao S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki 
członkowskie PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie 
nas o dokonaniu wpłaty składek na e-mail Skarbnika RO: e.galazka@stat.gov.pl   lub 
Sekretarza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .   

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-
skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: w.lagodzin-
ski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl; 

 
 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  
/-/ Barbara Czerwińska-Jędrusiak   /-/ Władysław Wiesław Łagodziński   

 
Warszawa, dnia 20.06.2018 r. 
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