Komunikat nr 1 /2021
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego z dnia
18.05.2021 r. ze spotkania poświęconego bieżącej działalności
Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie Bożena Łazowska, Józef
Oleński, Krzysztof Kowalski oraz zaproszeni goście p. Małgorzata Chilmończyk
oraz p. Tomasz Zegar – członek Oddziału, na zaproszenie p. Krzysztofa
Kowalskiego Zastępcy Przewodniczącego
obradowała w formule
wideokonferencji w dniu 18 maja 2021 r.
Porządek spotkania obejmował:
1. Sprawy organizacyjne, w tym omówienie procedury wyłonienia spośród
członków
PTS
Oddziału
Warszawskiego
jego
Przewodniczącego/Przewodniczącej,
2. Podsumowanie działalności PTS Oddziału Warszawskiego w 2020 r.,
3. Propozycje aktywności PTS Oddziału Warszawskiego,
4. Sprawy różne.
Spotkanie to było pierwszym od śmierci dotychczasowego, wieloletniego
Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTS Ś.P Wiesława Łagodzińskiego,
którego pamięć uczczono minutą ciszy.
Ad. 1.
Sprawy organizacyjne dotyczyły dwóch kwestii, tzn. ustalenia procedury
wyłonienia spośród członków Oddziału Warszawskiego PTS jego
Przewodniczącego/Przewodniczącej oraz wyboru Sekretarza RO.
Po wymianie zdań przez uczestników spotkania p. Józef Oleński zaproponował
aby do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego, na którym dokonany
zostanie wybór nowego Przewodniczącego/Przewodniczącej p. Krzysztof
Kowalski dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego
pełnił funkcję
Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTS.
Propozycja została przyjęta przez uczestników spotkania przez aklamację.
Na wniosek p. Krzysztofa Kowalskiego przy aprobacie pozostałych uczestników
spotkania p. Małgorzacie Chilmończyk powierzona została funkcja Sekretarza
Oddziału Warszawskiego PTS.
Ponadto na wniosek p. Józefa Oleńskiego, przy aprobacie uczestników spotkania
p. Tomasz Zegar został włączony do składu Oddziału Warszawskiego PTS.

Powyższe ustalenia znajdą odzwierciedlenie w znowelizowanym składzie Rady
Oddziału Warszawskiego PTS zamieszczonym na stronie internetowej.
Ad.2
Rok 2020 był dla Oddziału Warszawskiego PTS czasem szczególnym. Długotrwała
choroba jej Przewodniczącego oraz ogłoszona w kraju pandemia wywołana
wirusem SARS COV 2 spowodowała ograniczenie aktywności, w dotychczasowej
formule, polegającej przede wszystkim na organizowaniu różnotematycznych
seminariów, adresowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników
statystyki publicznej.
30 stycznia 2020 r. w odbyło się kolejne, retransmitowane do wszystkich
jednostek statystyki publicznej seminarium naukowe, zorganizowane przez
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Tematem
seminarium były „Perspektywy rozwoju Warszawy”.
Seminarium składało się z wystąpień i prezentacji multimedialnych
przedstawionych przez troje prelegentów, przedstawicieli Urzędu m.st.
Warszawy. Pani Paulina Nowicka przedstawiła najważniejsze założenia wyrażone
w dokumencie Strategia #Warszawa2030. Pan Bartosz Rozbiewski omówił
zagadnienia związane z planowaniem przestrzeni w Warszawie, a Pan Kamil
Przyborowski przybliżył wiedzę o współpracy gmin w ramach metropolii
warszawskiej. Tradycyjnie po wystąpieniach prelegentów odbyła się ożywiona
dyskusja z uczestnikami seminarium.
Ad.3
W toku dyskusji nad propozycjami działań w przyszłości, możliwych do podjęcia
przez Warszawski Oddział PTS padły następujące propozycje:
1. Utrzymać dotychczasową formułę organizacji seminariów naukowych,
spotkań członków, w tym Rady Oddziału PTS przy wykorzystaniu
elektronicznych komunikatorów,
2. W ramach członków Warszawskiego Oddziału PTS podjąć dyskusję na
tematy dotyczące m.in.:
• Wybranych tematów dotyczących prowadzonych badań, za
które odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Warszawie,
• Wybranych tematów dotyczących statystyki krajowej
3. Inicjowania dyskusji nad organizacją badań masowych, w tym spisów
powszechnych,

4. Szukania sposobów wsparcia przez statystykę publiczną różnych
instytucji, zainteresowanych analizą zjawisk społeczno-gospodarczych
wywołanych pandemią,
5. Wzbogacania informacji przez jednostki statystyki publicznej m.in. o
zachorowaniach w okresie pandemii, w ujęciu przestrzennym kraju,
6. Rozpoznanie możliwości zorganizowania studiów podyplomowych dla
chętnych pracowników statystyki publicznej na uczelniach wyższych,
które byłyby zainteresowane tym przedsięwzięciem,
7. Zorganizowanie na stronie Oddziału Warszawskiego PTS zakładki, na
której chętni mogliby zamieszczać swoje opracowania, dotyczące
problematyki związanej z badaniami statystycznymi. Padła propozycja
nazwy zakładki - „Biblioteka Nowoczesnego Statystyka” ,
8. Rozważenie publikacji na stronie PTS Blogu, na którym prowadzona
byłaby dyskusja na tematy dotyczące szeroko pojętej statystyki
publicznej,
9. Stałe uaktualnianie, w miarę możliwości listy adresowej członków
Warszawskiego Oddziału PTS, w tym potencjalnych uczestników
spotkań poświęconych statystyce.
W oparciu o powyższe propozycje uczestnicy spotkania ustalili, że jeszcze w
tym roku powinno się podjąć następujące działania:
1. Należy zwrócić się do członków Warszawskiego Oddziału PTS z apelem
o propozycje tematów jakie mogłyby być podejmowane na
organizowanych
seminariach,
prowadzonych
przy
użyciu
komunikatorów elektronicznych, w tym te, które byłyby prezentowane
przez nich – odpowiedzialny p. Krzysztof Kowalski,
2. W listopadzie 2021 r. zorganizować seminarium poświęcone dorobkowi
na rzecz statystyki publicznej jej wieloletniemu Przewodniczącemu
Wiesławowi Łagodzińskiego. W tym celu należy zwrócić się do
konkretnych osób, które uczestniczyły z nim w różnych
przedsięwzięciach, w tym związanych z badaniami statystycznymi –
odpowiedzialny p. prof. Józef Oleński,
3. W związku z przypadającą w przyszłym roku 60 rocznicą utworzenia
Urzędu Statystycznego w Warszawie zorganizować cykl np. 6 (styczeńczerwiec 2022 r.) seminariów poświęconych różnym aspektom życia
społeczno- gospodarczego województwa mazowieckiego, pod
wspólnym tytułem „Mazowsze Nasz Dom”, którego pomysłodawcą był
Wiesław Łagodziński. Aby przedsięwzięcie powidło się niezbędne jest

rozpoczęcie nad nim prac najpóźniej we wrześniu br.( określenie
tematów poszczególnych seminariów, wytypowanie prelegentów itp.) –
odpowiedzialni pp. Tomasz Zegar i Krzysztof Kowalski.

Ad.4
Rada Oddziału przypomina, że członków PTS obowiązują składki członkowskie
w wysokości 20 zł rocznie. Zgodnie z decyzją Rady Głównej składki należy wnieść
na konto Bank Pekao S.A. 58 12406218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem –
składka członkowska PTS; nazwisko i imię; Oddział Warszawski.
Bardzo prosimy o powiadomienie nas o dokonaniu wpłaty składki na e-mail
Skarbnika
RO:
e.galazka@stat.gov.pl
lub
Sekretarza
RO:
m.chilmonczyk@stat.gov.pl
We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału
Warszawskiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami:
k.kowalski@stat.gov.pl; m.chilmonczyk@stat.gov.pl

Sekretarz Rady Oddziału
/-/ Małgorzata Chilmończyk

Warszawa 14.06.2021 r.

Pełniący funkcję
Przewodniczącego RO
/-/ Krzysztof Kowalski

