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PROTOKÓŁ 

Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO 

Z DNIA 8 LIPCA 2014 R. 

 

W dniu 8 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,  

II piętro, sala 204, odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzy-

stwa Statystycznego.  

Zebranie otworzył i zebranych powitał Przewodniczący Rady Oddziału pan Władysław Wie-

sław Łagodziński. W trakcie powitania podkreślił, że Rada Oddziału zrobiła wszystko, co było możliwe, 

aby powiadomić wszystkich członków o Walnym Zebraniu. Wykorzystano wszystkie możliwe środki 

powiadamiania takie jak: plakat, zaproszenia poprzez pocztę elektroniczną, listownie oraz zamiesz-

czenie informacji o zebraniu na stronie internetowej PTS. Przewodniczący poinformował również, że 

na stronie internetowej znajdują się wszystkie materiały i informacje na temat dotychczasowej dzia-

łalności Oddziału Warszawskiego PTS. Jednocześnie Przewodniczący Rady Oddziału zwrócił uwagę na 

fakt, że od 2010 r. do lipca 2011 r. Rada działała w niepełnym składzie. Dopiero w 2011 r. pan  

Władysław Wiesław Łagodziński został dokooptowany do składu osobowego Rady Oddziału i wybra-

ny na Przewodniczącego Rady Oddziału. Od tego czasu Rada działała w pełnym składzie: Władysław 

Wiesław Łagodziński – Przewodniczący; Krzysztof Kowalski – Zastępca Przewodniczącego; Ewa Gałąz-

ka – Sekretarz; Anna Branicka - Skarbnik; Jan Berger – Członek. W 2011 r. wybrana została Komisja 

Rewizyjna i Przewodniczący Komisji, jednakże nie podjęła ona działalności, a z jej przewodniczącym 

nie było kontaktu. Natomiast działalność Oddziału w latach 2011–2013 była bardzo urozmaicona  

i bogata, w tym rozwinęła się współpraca z Sekcją Społeczno-Gospodarczą TMH, której przewodniczy-

ła pani dr Ewa Bogusława Bulska. Niestety od 2013 r. ze względu na przypadek losowy Przewodniczą-

cej Sekcji współpraca z TMH została zawieszona. Od tego czasu działalność Oddziału przejawiała się 

głównie w organizowaniu seminariów naukowych i współpracy z mediami w zakresie informacji sta-

tystycznej o Warszawie, Mazowszu i Polsce. 

Po wprowadzeniu wygłoszonym przez Przewodniczącego Rady Oddziału dokonano wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym jednogłośnie został pan Władysław Wiesław Łagodziń-

ski. Wybrano również protokólanta — panią Barbarę Czerwińską-Jędrusiak.  

Przyjęto następujący porządek obrad Walnego Zebrania Członków: 

1. Wybory: 

a) Komisji Mandatowej i stwierdzenie ważności zebrania; 

b) Komisji Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się; 
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c) Komisji Wniosków i Uchwał oraz jej ukonstytuowanie się. 

2. Wniosek Przewodniczącego Zebrania i Rady Oddziału w sprawie przeprowadzenia dyskusji zinte-

growanej po pkt 8.  

3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału i Rady Oddziału za okres 2010–20141, 

a w tym pytania oraz wyjaśnienia i odpowiedzi Rady Oddziału – przedstawia Przewodniczący Rady 

Oddziału. 

4. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5. Informacje o zasadach wyboru członków nowej Rady Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej i dele-

gatów na Walne Zgromadzenie PTS w dniu 14 listopada 2014 r. – przedstawia Przewodniczący Ra-

dy Oddziału i Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybory – Rady Oddziału, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Walne Zgromadzenie PTS. 

7. Zatwierdzenie przyjęcia nowych członków w okresie kadencji 2010–2014.  

8. Propozycje programowe ustępującej Rady Oddziału na kadencję 2014–2018.  

9. Dyskusja zintegrowana odnośnie pkt 6–11. 

10. Uchwalenie przesłania Oddziału Warszawskiego PTS na Walne Zgromadzenie PTS. 

11. Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Warszawskiego PTS.  

12. Zakończenie zebrania. 

 

Ad. 1a. 

Spośród zebranych wybrano Komisję Mandatową w składzie: Jan Berger, Stanisław Paradysz, Graży-

na Silny. Przewodniczący Komisji – Jan Berger przedstawił sytuację odnośnie frekwencji na zebraniu. 

Na podstawie listy członków Oddziału i listy obecności na zebraniu stwierdził, że jest mała frekwen-

cja. Nieobecność wielu członków, będących w większości emerytami, usprawiedliwił trudnym dojaz-

dem do US w Warszawie i wyjątkowym upałem panującym w tym dniu. Przedłożone zostały pisemne 

zgody na kandydowanie na delegatów na Walne Zgromadzenie przez osoby nieobecne na zebraniu. 

To zapewniło wysunięcie pełnego składu kandydatów. Pomimo małej frekwenencji zebranie uznano 

za ważne. Jednogłośnie stwierdzono ważność zebrania. 

Przewodniczący Walnego Zebrania pan Władysław Wiesław Łagodziński skonstatował, że mierzyć się 

będziemy z frekwencją nie na zebraniu, lecz na spotkaniach merytoryczny w czasie, których frekwen-

cja wynosi od 30 do 70 osób, przy czym prezentując publikacje „Warszawa Feniksem XX w. Statystyka 

Warszawy 1945” liczba osób biorących udział w spotkaniu wynosiła ok. 100 osób. 

                                                           
1 Sprawozdanie z działalności Rady i Oddziału dostępne jest na stronie internetowej GUS w zakładce PTS – Oddziały – War-
szawa. Sprawozdanie zamieszczono w dwóch folderach, które odpowiednio zawierają informacje za okres 2011–2013  
i 2013–2014.  
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Ad. 1b. 

Następnie przystąpiono do wyboru składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Jednogłośnie wybrano: 

Stanisława Paradysza, Ewę Gałązkę i Barbarę Czerwińską-Jędrusiak.  Przewodniczącym Komisji został 

pan Stanisław Paradysz. 

Ad. 1c. 

Kolejno zgłoszono kandydatury i wybrano w skład Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 

Krzysztofa Kowalskiego, jako Przewodniczącego oraz Stanisława Paradysza i Grażynę Silny, jako 

członków Komisji.  

Ad. 2. 

Następnie został przyjęty przez zebranych wniosek Przewodniczącego Zebrania i Rady Oddziału w 

sprawie przeprowadzenia dyskusji zintegrowanej po pkt 8.  

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Oddziału poinformował, że szczegółową charakterystykę wszystkich podejmo-

wanych inicjatyw o charakterze naukowym i popularyzacyjnym zawierają: sprawozdanie z działalno-

ści Rady i Oddziału dostępne na stronie internetowej GUS w zakładce PTS – Oddziały – Warszawa; 

sprawozdanie zamieszczono w dwóch folderach, które odpowiednio zawierają informacje za okres 

2011–2013 oraz 2013–2014. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r., którego nie obejmuje sprawozdanie 

dla Rady Głównej Oddział zorganizował 5 seminariów naukowych z: prof. dr hab. Józefem Zegarem na 

temat rolnictwa, prof. dr hab. Włodzimierzem Okrasą na tamta Kongresu Statystyki Światowej (MIS 

2013), prof. dr hab. Elżbietą Gołatą na temat rozwoju wielkich miast i starzenia się ludności w Polsce, 

dr Markiem Cierpiał-Wolanem (wraz z zespołem) na temat metodologii badań transgranicznych  

i dr Bohdanem Wyżnikiewiczem na temat sytuacji gospodarczej Polski i perspektyw jej rozwoju.    

Za szczególnie ważne Rada Oddziału uważa przygotowanie publikacji elektronicznej pt. „Warszawa 

Feniksem XX wieku. …” poświęconej statystykom i statystyce warszawskiej w 1945 r. Publikacja ta 

była dedykowana Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia PTS (Poznań 2012) i spotkała się  

z ogromnym zainteresowaniem. 

Ad. 4.  

W lipcu 2011 r. wybrano na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Edmunda Makowieckiego 

oraz członków Komisji. Komisja Rewizyjna nie podjęła działalności, o czym Rada Oddziału informowa-

ła zarówno Główną Komisję Rewizyjną, jak i Prezydium Rady Głównej. Próby nawiązania kontaktu  

z Przewodniczącym Komisji nie udały się, dlatego Rada Oddziału zwróciła się do pana Jana Bergera 

Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, aby zechciał wystąpić z wnioskiem o absolutorium, 

aby Rada mogła podsumować swoją działalność. Jan Berger wystąpił z powyższym wnioskiem. Walne 

Zebranie Członków Oddziału udzieliło absolutorium ustępującej Radzie Oddziału. 
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Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Oddziału i Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawili Informacje o zasa-

dach wyboru członków nowej Rady Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej i delegatów na Walne 

Zgromadzenie PTS w dniu 14 listopada 2014 r. W skład Rady Oddziału powinno wchodzić 5 osób,  

w skład Komisji Rewizyjnej przynajmniej 3 osoby, a ze względu na to, że na liście członków Oddziału 

jest 86 osób należy wybrać 9 delegatów na Walne Zgromadzenie. 

Na zapytanie z sali Przewodniczący Walnego Zebrania wyjaśnił, że zgodnie z § 45 Statutu Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 członków, w tym z prze-

wodniczącego i jego zastępcy. 

 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1/ kontrola całokształtu działalności oddziału, szczególnie w zakresie 

    realizacji uchwał Towarzystwa oraz działalności finansowej,  

2/ kontrola opłacania składek członkowskich, 

3/ składanie sprawozdania na walnym zebraniu członków wraz z oceną 

    działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującej  

    Rady, 

4/ przedstawienie Radzie wniosków w sprawie działalności oddziału. 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o wspólny regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewi-

zyjnych oddziałów. 

Ad. 6. 

Następnie wyłoniono kandydatów do Rady Oddziału, Komisji Rewizyjnej i na delegatów na Walne 

Zgromadzenie PTS. Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a po ich wypełnieniu przez 

obecnych członków Oddziału, zebrała, przeliczyła głosy i ogłosiła wyniki wyborów. W wyniku wybo-

rów zatwierdzono następujący skład: 

I. Rady Oddziału PTS: 

1. Władysław Wiesław Łagodziński  

2. Krzysztof Kowalski  

3. Ewa Gałązka  

4. Barbara Czerwińska-Jędrusiak  

5. Bogdan Stefanowicz  

II. Komisji Rewizyjnej: 

1. Jan Berger  

2. Grażyna Silny  

3. Maria Job 



5 

 

III. Delegatów na Walne Zgromadzenie PTS: 

1. Władysław Wiesław Łagodziński  

2. Krzysztof Kowalski  

3. Ewa Gałązka  

4. Jan Berger  

5. Tomasz Panek  

6. Bogdan Stefanowicz  

7. Włodzimierz Okrasa  

8. Barbara Czerwińska-Jędrusiak  

9. Bożena Łazowska 

 

Ad. 7.  

Zatwierdzono przyjęcie nowych członków PTS w okresie kadencji 2010–2014. 

Ad. 8. 

Ustępująca Rada Oddziału uważa, że optymalnym wariantem dalszej działalności powinna być dzia-

łalność naukowo-informacyjna i promocyjna, czemu dała wyraz w założeniach programowych na 

kadencję 2014–2018.  

Do propozycji programowej nie było uwag. Uznano program za bardzo bogaty w zagadnienia, intere-

sujący i ambitny. Stwierdzono, że warunki stworzone przez Urząd Statystyczny w Warszawie dla Rady 

Oddziału sprzyjają rozwojowi jego działalności.  

Przewodniczący Rady oddziału wspomniał, że przed obradami spotkał się z Dyrektorem Urzędu Staty-

stycznego w Warszawie panią Zofią Kozłowską, która wyraziła swoją akceptację i poparcie dla działal-

ności Oddziału. Przewodniczący z zadowoleniem stwierdził, że nadzór nad działalnością Oddziału 

pełni Zastępca Dyrektora pan Krzysztof Kowalski.  

Ad. 9. 

Przed rozpoczęciem dyskusji zintegrowanej Przewodniczący Walnego Zebrania przedłożył pod obrady 

temat, którego nie było w porządku obrad Walnego Zebrania, a dotyczył uchwalenia wniosku o na-

danie tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Statystycznego pani dr Ewie Bogusławie 

Bulskiej za wybitne zasługi dla kształtowania, rozwoju i wzbogacania statystyki Warszawy i Mazowsza,  

a także za bogatą działalność w Polskim Towarzystwie Statystycznym.  

Wniosek został przyjęty przez aklamację. Uchwalono, że wniosek ten zostanie przedłożony pod obra-

dy Walnego Zgromadzenia PTS. 

Poniżej tekst bezpośrednio spisany z nagrania – do obróbki merytoryczno-stylistycznej.  
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Dr Stanisław Paradysz wyraził swoje uznanie dla działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS. 

Wspomniał o współpracy Oddziału z Towarzystwem Miłośników Historii i zasugerował, żeby konty-

nuować tę współpracę, ponieważ dotychczasowe spotkania były wyjątkowo interesujące. Jednocze-

śnie stwierdził, że powinna istnieć taka grupa potencjalnych członków, których można zainteresować 

pracą Oddziału. 

Mgr Władysław Wiesław Łagodziński   

Jeśli chodzi o kontynuację współpracy z TMH to trzeba realnie liczyć się z całkowitym zawieszeniem 

tego kierunku działalności. Gdyby zaistniała w przyszłości możliwość kontynuacji będziemy gotowi to 

prowadzić dalej. Jeśli chodzi natomiast o prace w US to, jeśli uwzględnimy dotychczasowe możliwości 

stwarzane przez Urząd, nie widzę żadnych zagrożeń dla dalszego rozwoju działalności Oddziału War-

szawskiego PTS. 

Ad. 10.  

Uchwalenie przesłania Oddziału Warszawskiego PTS na Walne Zgromadzenie PTS. Walne Zebranie 

Członków po zapoznaniu się z zagadnieniem i przedyskutowaniu zgłoszonej problematyki przyjęło 

przedstawione przez Przewodniczącego Wlanego Zebrania przesłanie i podjęło w tej sprawie Uchwa-

łę Nr 2/2014 Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

przesłania Oddziału Warszawskiego PTS na Walne Zgromadzenie PTS (tekst uchwały w załączeniu). 

Ad. 11. 

Uchwalenie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Warszawskiego PTS. 

Walne Zebranie Członków Oddziału przyjęło jednogłośnie przedstawiony program działalności mery-

torycznej Oddziału. Omówiono trudności finansowe, z jakimi borykają się oddziały. Składka roczna 

wynosi 20 zł. Nie jest możliwe uzyskanie wpłat od wszystkich członków Oddziału, z którymi bardzo 

często nie ma żadnego kontaktu.  

Ad. 12. 

Przewodniczący Walnego Zebrania – Przewodniczący ustępującej Rada Oddziału złożył gorące po-

dziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów działalności Oddziału, a w tym szczególnie 

Kierownictwu Urzędu Statystycznego w Warszawie, które umożliwiło działalność w środowisku staty-

styków warszawskich. Podziękował także Towarzystwu Miłośników Historii, które w znacznym stop-

niu przyczyniło się do pozytywnego startu programu historyczno-promocyjnego. Złożył także podzię-

kowanie dla Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS za wsparcie logistyczne  

i merytoryczne przez cały okres działalności Oddziału. Oddział wspomagany był także przez Centralną 

Bibliotekę Statystyczną pod kierunkiem pani Bożeny Łazowskiej i przez Wydział Archiwalny GUS kie-

rowany przez panią Dorotę Minasz, który udostępnił wystawę artefaktów związanych z historią PTS, 

przygotowaną przez pana Jana Bergera.  
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Przewodniczący przekazał podziękowania wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wspierali i życzli-

wie uczestniczyli w działalności Oddziału. 

Przewodniczący Walnego Zebrania zakończył zebranie, dziękując wszystkim uczestnikom zebrania za 

przybycie na Walne Zebranie Członków pomimo niesprzyjających warunków meteorologicznych  

i utrudnionego dojazdu. 

 

 

 

Protokółowała Przewodniczył 

……………………………………………….. ………………………………………………… 

Barbara Czerwińska-Jędrusiak Władysław Wiesław Łagodziński 

 


