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Załącznik nr 3. 

 

 
REFERATY RADY ODDZIAŁU W LATACH 2014–2018 

 
2014 rok 

 

1) 3 grudnia 2014 r. — Poziom wiedzy obywatelskiej w świetle wyników Diagnozy Społecznej 

– referat wygłoszony przez mgra Władysława Wiesława Łagodzińskiego na spotkaniu 

zorganizowanym przez Fundację „EMERYT”; opracowanie multimedialne – mgr Barbara 

Czerwińska-Jędrusiak. 

 

2016 rok 
 

2) 20 stycznia 2016 r. — Diagnoza Społeczna 2000–2015 najciekawszym projektem 

badawczym o warunkach i jakości życia Polaków — na zaproszenie Klubu LIONS  

w Warszawie Przewodniczący Rady Oddziału PTS mgr Władysław Wiesław Łagodziński 

wygłosił prelekcję na temat wyników badania „Diagnoza Społeczna 2015”, która spotkała się 

z dużym zainteresowaniem słuchaczy. 

 

2018 rok 

 

3) 23 stycznia 2018 r. — Poziom wiedzy obywatelskiej w świetle wyników „Diagnozy 

Społecznej” — wykład Władysława Wiesława Łagodzińskiego, Przewodniczącego RO, 

wygłoszony podczas  seminarium z cyklu pt. Gospodarcze horyzonty wolności , które odbyło 

się w Trybunale Koronnym w Lublinie, a zorganizowane zostało przy współpracy US  

w Lublinie, Oddziału Lubelskiego PTS i PTE oraz Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie. 

4) 10 kwietnia 2018 r. — Polskie Spisy Powszechne Ludności ze szczególnym uwzględnieniem 

spisów z lat 1921, 1931 i 1946 — wykład Władysława Wiesława Łagodzińskiego, 

Przewodniczącego RO, wygłoszony podczas seminarium z cyklu pt. Gospodarcze horyzonty 

wolności (to cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, który ma na celu 

przybliżać uczniom ekonomię i statystykę), które odbyło się w Trybunale Koronnym  

w Lublinie, a zorganizowane zostało przy współpracy US w Lublinie, Oddziału Lubelskiego 

PTS i PTE oraz Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie. 

5) 18 czerwca 2018 r. — Rachunki Narodowe, czym są, jak się je liczy i po co? — wykład 

Władysława Wiesława Łagodzińskiego, Przewodniczącego RO, wygłoszony podczas 

http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/pl/defaultstronaopisowa/136/1/1/prezentacja_ro_diagnoza_2015_200116.pdf
http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/pl/defaultstronaopisowa/136/1/1/prezentacja_ro_diagnoza_2015_200116.pdf


2 

 

seminarium z cyklu pt. Gospodarcze horyzonty wolności (to cykl spotkań z młodzieżą szkół 

ponadpodstawowych, który ma na celu przybliżać uczniom ekonomię i statystykę), które 

odbyło się w Trybunale Koronnym w Lublinie, a zorganizowane zostało przy współpracy US 

w Lublinie, Oddziału Lubelskiego PTS i PTE oraz Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie. 

6) 17 października 2018 r. — Władysław Wiesław Łagodziński brał udział w panelu dyskusyjnym 

pt. Problemy i wyzwania statystyki miast na konferencji Renesans miasta. Rozwój obszarów 

miejskich jako wyzwanie dla polityki spójności, która odbyła się w Lublinie. 

  

 

 

 


