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Komunikat nr 1(37)/2019 
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 17 stycznia 2019 r.  
w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności  

 
 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie: Władysław Wiesław Łagodziński, 

Krzysztof Kowalski, Ewa Gałązka, Barbara Czerwińska-Jędrusiak oraz gość — Bo-

żena Łazowska (członek Oddziału). 

 Spotkanie dotyczyło następujących spraw: 

1. Walne Zgromadzenie Członków PTS. 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego. 

3. Zrealizowane seminaria naukowe.  

4. Przyszły skład RO. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1.  

Rada Główna PTS podjęła decyzję o  zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia 

Członków Polskiego Towarzystwa Statystycznego w dniu 18 marca 2019 r. w Ło-

dzi. Walne Zgromadzenie zgodnie ze statutem jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

Odbywa się w okresie i miejscu oznaczonym przez Prezydium Rady Głównej. O ma-

jącym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Prezydium Rady Głównej zawiadamia pisem-

nie Rady Oddziałów z podaniem porządku obrad. W zgromadzeniu udział biorą: z gło-

sem decydującym - delegaci wybrani według klucza wyborczego ustalonego przez 

Radę Główną oraz członkowie honorowi obywatele polscy; z głosem doradczym - 

członkowie ustępujących władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami 

oraz osoby zaproszone. 

 

Ad. 2.  

Rada Główna PTS w związku z tym (pkt 1) zobowiązała Rady Oddziałów do prze-

prowadzenia Walnych Zebrań Członków Oddziałów. 

Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków. Do zakresu działania 

Walnego Zebrania Członków należy m.in. udzielenie absolutorium ustępującej Radzie 

Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej, wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej 

oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, zatwierdzenie przyjęcia 

nowych członków Towarzystwa oraz uchwalenie planu działalności merytorycznej i fi-

nansowej oddziału.  
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Na posiedzeniu Rada Oddziału w dniu 17 stycznia 2019 r. ustaliła, że Walne Ze-

branie Członków Oddziału Warszawskiego odbędzie się w dniu 13 lutego (środa) 

2019 r. o godz. 11,00 (w pierwszym terminie) i godz. 11,30 (w drugim terminie)  

w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, piętro II, sala 

204. 

Zaproszenie na Walne Zebrania i plakat zostały zamieszczone na stronie interne-

towej PTS i rozesłane pocztą elektroniczną na podane przez członków Oddziału ad-

resy. Na zakładce Oddziału Warszawskiego pod adresem; http://pts.stat.gov.pl/od-

dzialy/warszawa/ zamieszczony został Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania  

z dnia 8 lipca 2014 r. i sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2014–2018 do 

wglądu dla członków Oddziału. 

Zebranie będzie prowadził Władysław Wiesław Łagodziński Przewodniczący RO. 

Na protokólanta Zebrania została zaproponowana dr Bożena Łazowska, która została 

zgłoszona również jako kandydat na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego RO  

i kandydat na delegata na Walne Zgromadzenie. Zdecydowano, że w strukturze RO 

będzie dwóch zastępów Przewodniczącego RO. 

 

Ad. 3.  

W dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było się autorskie seminarium naukowe pt. „Społeczne środowisko informacyjne  

w gospodarce opartej na wiedzy” prof. zw. dra hab. Józefa Oleńskiego (profesor 

zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; 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, sympatyków 

PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i in-

stytucji, 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 48 punktach „odbiorczych” w resorcie sta-

tystyki, w tym również w czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca. 

Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na seminarium naukowym były: 

1. Środowisko informacyjne jako kategoria cywilizacyjna, polityczna i ekono-

miczna 
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2. Bezpieczne środowisko informacyjne — warunki, zagrożenia, metody 

ochrony i rozwoju 

3. Globalna dyfuzja środowisk informacyjnych — narzędziem polaryzacji roz-

woju  

4. Jakość środowiska informacyjnego w warunkach interwencjonizmu instytu-

cjonalnego 

5. Wpływ infrastruktury informacyjnej państwa na środowisko informacyjne 

6. Rola technologii  teleinformatycznych w kształtowaniu środowisk informacyj-

nych 

7. Rola statystyki oficjalnej w kształtowaniu społecznego środowiska informa-

cyjnego  

 

W dniu 18 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

odbyło się seminarium naukowe pt. „Przedsiębiorczość XXI w. – wyzwania dla na-

uki, polityki i statystyki” prof. dra hab. Jerzego Cieślika (Dyrektora Centrum Przed-

siębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie). 

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków 

PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i in-

stytucji, dostępne było na żywo w formie wideokonferencji w tzw. systemie LYNC. 

Spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. W seminarium wzięło udział łącznie 

kilkaset osób zebranych z terenu całego kraju w 51 punktach „odbiorczych” w sys-

temie LYNC w resorcie statystyki.  

Seminarium było dedykowane tegorocznym obchodom 100-lecia Głównego 

Urzędu Statystycznego.  

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były: 

1. Spór o rolę przedsiębiorczości – ideologia, mity czy solidna wiedza 

2. Jak mierzymy aktywność przedsiębiorczą 

3. Kto jest przedsiębiorcą 

4. Przedsiębiorczość a innowacje: razem czy osobno 

5. Segmentacja sektora przedsiębiorstw 

6. Jak usprawnić relacje: statystyka – nauka – polityka 

 

W dniu 29 listopada 2018 r, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było się seminarium naukowe pt. „Znaczenie podejścia terytorialnego w kształto-
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waniu jakości życia mieszkańców miejskich obszarów funkcjonalnych” dr Do-

roty Wyszkowskiej (Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku)  

i dr hab. Doroty Perło (Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Ob-

szaru Funkcjonalnego).  

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków 

PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i in-

stytucji, 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 37 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. Jakość życia w ujęciu teoretycznym 

2. Obszary jakości życia w miejskich obszarach funkcjonalnych 

3. Miejskie obszary funkcjonalne jako przedmiot badań 

4. Wskaźniki jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych – problemy me-

todyczne 

5. Kluczowe obszary jakości życia miejskich obszarów funkcjonalnych a ich dzia-

łalność inwestycyjna – dobre praktyki 

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było się autorskie seminarium naukowe pt. „Wyzwania rozwoju miast przygranicz-

nych” dra Andrzeja Jakubowskiego z Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych. 

Wprowadzenia do seminarium dokonał dr Krzysztof Markowski Dyrektor Urzędu Sta-

tystycznego w Lublinie. 

Seminarium adresowane do członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków 

PTS, pracowników resortu statystyki w całym kraju oraz zainteresowanych osób i in-

stytucji, 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 33 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: 
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1. Charakterystyka miast przygranicznych  

2. Wpływ granicy państwowej na sytuację społeczno-ekonomiczną miast 

3. Rola miast w rozwoju obszarów przygranicznych 

4. Transgraniczne obszary funkcjonalne 

5. Bariery transgranicznej integracji funkcjonalnej miast przygranicznych  

w Polsce 

 

Jak zwykle wszystkie materiały z seminariów zamieszczone zostały na stronie in-

ternetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  . 

Bliższe informacje o wykładowcach znajdują się w specjalnych broszurach. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący RO poinformował, że prof. zw.  dr hab. Józef Oleński, profesor  

w Uczelni Łazarskiego i były prezes GUS, zgodził się na kandydowanie do Rady Od-

działu  oraz na kandydowanie na delegata na Walne Zgromadzenie PTS.  

Prof. zw. dr hab. Józef Oleński zadeklarował, że będzie zajmował się problema-

tyką naukową w działalności Oddziału.  

 

Ad. 5.  

Rada informuje, że członków Towarzystwa obowiązują składki członkowskie w wy-

sokości 20 zł rocznie. Zgodnie z decyzją Rady Głównej składki należy wnieść za lata 

2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. Składki należy wnieść 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 Skarb-

nika 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 28.01.2019 r. 
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