
 
Komunikat nr 1(33)/2018 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
z dnia 11 stycznia 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. Seminaria dedykowane. 
2. Przygotowania do seminarium dra Przemysława Barbricha. 
3. Planowane seminarium prof. dra hab. Józefa Oleńskiego. 
4. Wstępna propozycja kolejnych seminariów do końca bieżącego roku. 
5. Spraw bieżących. 
 
Ad. 1.  
Seminarium dra Przemysława Barbricha pt. „Związek Banków Polskich na tle sys-

temu bankowego w Polsce” z dnia 26 stycznia 2018 r. i wszystkie inne tegoroczne 
seminaria są dedykowane obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.  

Ad. 2 
W dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego  

w Warszawie, odbędzie się seminarium naukowe pt. „Związek Banków Polskich na 
tle systemu bankowego w Polsce” dra Przemysława Barbricha (Dyrektor Zespołu 
Public Relations Związku Banków Polskich; doktor nauk ekonomicznych, wykładowca 
Społecznej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego; wcześniej dziennikarz Pro-
gramu Trzeciego Polskiego Radia  i TVN; autor kilkuset audycji publicystycznych i pro-
gramów informacyjnych dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych). 

Seminarium organizowane jest dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sym-
patyków PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych 
osób i instytucji. 

Seminarium będzie transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych 
na terenie kraju. 

Ad. 3.  
W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie plano-

wane jest  przeprowadzenie seminarium na temat wyborów jako badania statystycz-
nego. Wykład na ten temat wygłosi  prof. zw. dr hab. Józef Oleński (profesor nauk 
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ekonomicznych, prezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1992-1995 i 2006-
2011; członek redakcji czasopisma International Journal of Public Information Sys-

tems; wykładowca na Uczelni Łazarskiego). Tradycyjnie seminarium będzie transmi-
towane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych na terenie kraju. 

Ad. 4. 
 Do kolejnych planowanych seminariów należą: w kwietniu – wykład prof. dr hab. 
Cecylii Leszczyńskiej z zakresu tematycznego  100 LAT PAŃSTWA POLSKIEGO  
W ŚWIETLE STATYSTYKI; w kwietniu/maju — prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński  
(Dziekan Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; 
termin proponowany przez RO) o znaczeniu i historii Szczecina; w maju — przedsta-
wiciel środowiska medycznego zapozna zebranych z tematyką chorób onkologicznych 
jako problemu zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego kraju; w czerwcu -  wy-
zwania, zagrożenia, bezpieczeństwo, przestępczość w systemie banków polskich  ze 
szczególnym uwzględnieniem Związku Banków Polskich; jesienią odbędzie się semi-
narium poświęcone problematyce historii statystyki warszawskiej w odniesieniu do 
100-lecia GUS, kolejno — seminarium poświęcone Unii Metropolii Polskich, a następ-
nie zagadnieniom funkcjonowania i działalności Unii Europejskiej. 

Ad. 5.  
Rada Oddziału omówiła warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania Od-

działu i wyraziła swoje podziękowanie Kierownictwu US w Warszawie za udostępnie-
nie pomieszczeń i sprzętu dla realizacji seminariów naukowych. Zgodnie z ustaleniami 
warunki działalności Oddziału pozostają bez zmian. 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek 
członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na konto: Bank Pe-
kao 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 Se-
kretarza 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 11.01.2018 r. 
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