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Sprawozdanie z działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS
w latach 2014–2018
w zakresie promocji i popularyzacji wiedzy statystycznej i doskonalenia
zawodowego pracowników resortu statystyki

W dniu 8 lipca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału podsumowujące
kadencję za lata 2010–2014. W efekcie zebrania ustępująca Rada uzyskała absolutorium. Dokonano wyboru nowej Rady oraz Komisji Rewizyjnej, a także dokonano wyboru delegatów na
Walne Zgromadzenie PTS w listopadzie 2014 r. W wyniku głosowania w trakcie Walnego Zebrania Członków Oddziału wybrano i zatwierdzono 5-osobowy skład nowej Rady Oddziału.
W dniu 14 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie na którym ukonstytuowała się
nowo wybrana Rada Oddziału i Komisja Rewizyjna (zał. 1.). Przewodniczącym Rady został ponownie Władysław Wiesław Łagodziński.
Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego bardzo aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS. W skład zespołu przygotowującego to
spotkanie wchodzili: mgr Władysław Wiesław Łagodziński, mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak
oraz prof. dr hab. Zofia Rusnak z Oddziału Wrocławskiego. Barbara Czerwińska-Jędrusiak została
powołana na stanowisko protokolanta obrad Walnego Zgromadzenia. Oddział bardzo aktywnie
uczestniczył w przygotowaniach organizacyjnych i technicznych do Walnego Zgromadzenia,
a w tym w przygotowaniu i wydaniu specjalnej edycji miesięcznika VIP poświęconego Walnemu
Zgromadzeniu PTS.
Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTS podjęło Uchwałę nr 1/2014
z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego
Towarzystwa Statystycznego dr Ewie Bogusławie Bulskiej. Do wniosku zostało dołączone obszerne uzasadnienie. W związku z tym podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS w
listopadzie 2014 r. zapoznano wszystkich Delegatów z powyższymi materiałami. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło podjętą uchwałę o nadaniu Członka Honorowego Polskiego
Towarzystwa Statystycznego dr Ewie Bogusławie Bulskiej.
Rada Oddziału z żalem zawiadamia, że dr Ewa Bogusława Bulska zmarła w dniu
22 czerwca 2018 r.
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RO w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. kontynuowała współpracę z Radą Główną PTS
w zakresie podsumowania Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS, które odbyło się w dniu
14 listopada 2014 r. Przewodniczący Rady Oddziału i Sekretarz Rady Oddziału przejęli obsługę
portalu PTS w zakresie działalności Rady Głównej.
Rada Oddziału po przejęciu funkcji przewodniczącego RO przez Władysława Wiesława
Łagodzińskiego kontynuowała działalność zapoczątkowaną w poprzedniej kadencji z lat
2011–2014. Swoją działalność poświęciła 25-leciu transformacji ustrojowej, problemom współczesnego społeczeństwa i 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Program
ten potraktowała, jako okazję do aktywizacji środowiska i popularyzacji dokonań statystyki ogólnopolskiej, mazowieckiej i warszawskiej. RO w ramach swojej działalności organizowała seminaria naukowe, Przewodniczący RO na zaproszenie różnych gremiów przeprowadził kilka wykładów oraz uczestniczył w wielu spotkaniach medialnych (radio, telewizja, prasa itp.).
Seminaria naukowe (zał. 2.) zorganizowane zostały w 5 cyklach dedykowanych poszczególnym zagadnieniom: 2014 r. i 2015 r. — problematyka bieżącej sytuacji gospodarczej;
2016 r. — „25 lat transformacji (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii
ekspertów” (7 seminariów); 2017 r. — „Problemy współczesnego społeczeństwa polskiego”
(6 seminariów); 2018 r. — dedykowane obchodom 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego
(8 seminariów).
Na potrzeby każdego z seminariów naukowych Przewodniczący RO i Sekretarz RO
opracowywali plakat oraz broszurę na temat autora seminarium, jego działalności i dokonań.
Przeprowadzono łącznie 34 seminaria, a najwięcej seminariów naukowych przeprowadzonych zostało w 2015 r. i 2018 r. (po 8).
Począwszy od kwietnia 2015 r. wszystkie seminaria Oddziału Warszawskiego PTS były
transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych w kraju. W 2015 r. frekwencja
na sali w trakcie jednego seminarium wynosiła średnio 40 osób, a teletransmisje odbierało 38
punktów odbiorczych (grupy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób), natomiast w 2016 r. —
średnio 50 osób i 42 punkty odbiorcze (grupy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób).
Dr Bogusław Lasocki członek Oddziału Warszawskiego PTS uruchomił, dla członów PTS
i wszystkich zainteresowanych, specjalny kanał filmowy na YouTube, gdzie były zamieszczane
materiały filmowe z seminariów. W latach 2015–2016 w ramach promocji i popularyzacji dorobku seminaryjnego Oddziału Warszawskiego, poczynając od seminarium prof. dra hab. Mirosława Szredera, materiały filmowe zamieszczane były na portalu YouTube.com – na kanale
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filmowym pod nazwą PTS_OW. Dostęp do kanału PTS_OW możliwy był również z poziomu
Google.
Jednocześnie Rada Oddziału przekazała Urzędowi Statystycznemu w Warszawie zestawienie filmów z przeprowadzonych seminariów w nieodpłatne użytkowanie do celów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzacyjnych. Wszystkie działania o charakterze popularyzacyjnym, promocyjnym i szkoleniowym adresowane są przede wszystkim do personelu US
i służą jego kształceniu. RO zadeklarowało wsparcie naukowe i konsultacje dla pracowników
realizujących indywidualne programy dokształcania.
Na YouTube oraz na Serwerze Plików Multimedialnych Urzędu Statystycznego
w Warszawie znalazło się 11 filmów (zał. 5). Z powodów osobistych dr Bogusław Lasocki zawiesił swoją działalność. Wszystkie kolejne nagrania zamieszczane były wyłącznie na serwerze Urzędu. Na serwerze gromadzone są zasoby multimedialne Urzędu Statystycznego w Warszawie. Znajdują się tam m.in. filmy szkoleniowe, jak również zarejestrowane wydarzenia mające miejsce w Urzędzie. Filmy z seminariów umieszczane są w specjalnej zakładce Seminaria
PTS. W jednostkowych przypadkach na prośbę zainteresowanych urzędów statystycznych lub
oddziałów PTS nagrania przekazywane były na płycie DVD.
Przewodniczący RO prowadził wykłady na zaproszenie zainteresowanych instytucji,
urzędów i stowarzyszeń (zał. 3.) m.in. na zaproszenie Fundacji „EMERYT” oraz Klubu LIONS.
Rada Oddziału uczestniczyła również wspólnie z US w Lublinie, Oddziałem Lubelskim
PTS i PTE oraz Oddziałem Okręgowym NBP w Lublinie w bardzo interesującym i wartościowym
cyklu seminariów pt. Gospodarcze horyzonty wolności.
Każde seminarium otwierał wykład tematyczny dr Ilony Skibińskiej – Fabrowskiej (Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie), a następnie były prezentacje Władysława Wiesława Łagodzińskiego (Wiceprezesa PTS i Przewodniczącego Rady Oddziału Warszawskiego).
Pierwsze seminarium poświęcone reformie Władysława Grabskiego odbyło się 23 stycznia 2018 r. (prezentacja W. Łagodzińskiego pt. „Poziom wiedzy obywatelskiej w świetle wyników Diagnozy Społecznej”), drugie poświęcone Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu — 10 kwietnia
2018 r. (prezentacja W. Łagodzińskiego pt. „Polskie spisy powszechne ludności ze szczególnym
uwzględnieniem spisów z lat 1921, 1931 i 1946”), a trzecie poświęcone dziejom polskiego pieniądza — 18 czerwca 2018 r. (prezentacja W. Łagodzińskiego pt. „Rachunki Narodowe, czym są,
jak się je liczy i po co?”)
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W podsumowaniu każdego spotkania odbywał się quiz smartfonowy związany z tematyką seminarium. Prezentacje przygotowane przez Oddział Warszawski PTS dostępne są na stronie internetowej w zakładce Oddziału Referaty pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddziały/warszawa i na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie.
Ponadto Przewodniczący RO uczestniczył w różnego rodzaju konferencjach, był zapraszany do dyskusji w programach telewizyjnych i radiowych (zał. 4 z opisem ważniejszych wydarzeń). Popularyzował informacje statystyczne o Warszawie m.in. został zaproszony na Debatę poświęconą krajobrazowi społecznemu Warszawy w 1945 roku zorganizowaną przez Redakcję „Stolica” i Dom Spotkań z Historią; napisał artykuły do Magazynu Ilustrowanego STOLICA i do Gazety Pomorskiej. Uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta
Stołecznego Warszawy w ramach pomocy analityczno-badawczej i statystycznej przy opracowaniu zagadnienia Zdrowie dzieci Warszawy. Brał udział w II Kongresie Statystyki Polskiej
Prezentacje z wykładów Przewodniczącego Rady Oddziału i przeprowadzonych autorskich seminariów naukowych zamieszczone zostały na stronie PTS pod adresem:
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ w zakładce Seminaria oraz w zakładce Referaty.
W dniu 18 styczna 2016 r. Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS Władysław Wiesław Łagodziński został zaproszony przez Z-cę Dyrektora Urzędu Statystycznego
Agnieszkę Ajdyn do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego - Olimpiada Statystyczna. W ramach obsługi i organizacji Olimpiady powołano w każdym województwie komitet okręgowy. W skład Komitetu Okręgowego województwa mazowieckiego weszli przedstawiciele US w Warszawie, Kuratorium Oświaty, instytucji naukowych oraz przedstawiciel Oddziału Warszawskiego PTS — Władysław Wiesław Łagodziński. Takie przedsięwzięcie zainicjowano po raz pierwszy i Komitet Okręgowy liczył na pomoc osoby tak doświadczonej w organizowaniu różnego rodzaju konkursów statystycznych. Rada Oddziału zadeklarowała pełną
pomoc i współpracę przy realizacji zadań Komitetu Okręgowego.
Swoją działalność RO prowadzi przede wszystkim dzięki współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie, a w tym w oparciu o użyczony lokal, dostęp do sieci komputerowej
i telefonicznej oraz możliwość korzystania z obsługi informacyjnej i komunikacyjnej prowadzonej przez Urząd. RO deklarowała wsparcie naukowe i konsultacje dla pracowników realizujących
indywidualne programy dokształcania.
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Rada Oddziału systematycznie publikowała na stronach internetowych PTS komunikaty
ze swojej działalności. Od października 2011 r. do grudnia 2018 r. wydała 36 komunikatów
(w tym 19 w latach 2014–2018), czyli komunikaty ukazywał się co drugi miesiąc. W ramach
tych komunikatów informowała przeprowadzonych seminariach i o wygłoszonych referatach
w latach 2014–2018 (łącznie 40), w tym 6 własnych referatów wygłoszonych przez Przewodniczącego RO.
Szczegółowe informacje na temat działalności Rady począwszy od pierwszej kadencji
RO, której przewodniczył Władysław Wiesław Łagodziński można znaleźć w broszurach Panorama działalności Oddziału 2011–2013 Nr 1 oraz Panorama działalności Oddziału 2013–
2014 Nr 2 zamieszczonych na stronie internetowej PTS w zakładce Oddziału Warszawskiego.
W opracowywaniu jest Panorama działalności Oddziału 2014–2018 Nr 3.

ZREALIZOWANIE ZADANIA W LATACH 2014–2018
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

Ogółem

Referaty własne ……………………………..

1

–

1

–

4

6

Seminaria naukowe ………………………..

5

8

7

6

8

34

–

5

7

6

8

26

temie LYNC ………………………………

–

38

42

40

46

42

liczba osób na sali ………………………

–

40

50

42

28

39

Spotkania z mediami …………………….

9

7

2

–

–

18

kuły w prasie itp. ……………………....

1

10

6

6

2

25

Komunikaty ………………………………….

4

6

4

1

4

19

w tym teletransmisje (w systemie
LYNC) ……………………………………..
Średnia na 1 seminarium:
liczba punktów odbiorczych w sys-

Inne – konferencje, wystawy, arty-

Ponadto z otrzymywanych na bieżąco wiadomości o działalność członków naszego
Oddziału mamy przyjemność poinformować, że:
Dr hab. Hanna Dudek (prof. SGGW Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie), w dniach 21–22 września 2015 r. uczestniczyła we Wrocławiu w 6th International
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Scientific Conference QUALITY OF LIFE 2015 HUMAN AND ECOSYSTEMS WELL-BEING wygłaszając referat pt. Subjective perception of quality of life - application of multidimensional poverty approach. Ponadto w „Wiadomościach Statystycznych” ukazał się artykuł Pani Profesor
pt. Problem stosowania jednolitych skal ekwiwalentności w analizie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne nr 9/ 2015, str. 77-94.
W 2016 r. ukazała się interesująca publikacja prof. dra hab. Tomasza Panka pt. Jakość
życia od koncepcji do pomiaru. Publikacja przedstawia metody ilościowe jakości życia. Zdaniem autora ważne jest podkreślenie tego, że pomiar i analiza jakości życia są dokonywane
przede wszystkim w kontekście poziomu potrzeb społecznych. Publikacja zawiera bogatą aparaturę matematyczną i analityczną, i jest uzupełniona obszerną bibliografią zagadnienia. Została wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH w Warszawie.
W 2016 r. nakładem Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca ukazała się
publikacja dr Bożeny Łazowskiej (Dyrektora Centralnej Biblioteki Statystycznej) pt. Działalność badawcza Głównego Urzędu Statystycznego w okresie II Rzeczypospolitej. Publikacja wydana została w formacie B5 i jej objętość wynosi 490 stron.
Jednocześnie miło nam poinformować, że członek naszego oddziału Paweł Chrom w
czerwcu 2018 r. uzyskałem stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie onkologii klinicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, a od października ubiegłego roku jest
wykładowcą z biostatystyki dla studentów Studiów Doktoranckich tegoż Instytutu. Napisał
wiele prac naukowych o tematyce z pogranicza medycyny i statystyki, opublikowanych w polskich, jak i zagranicznych czasopismach. Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi z nich:
1) Jak postępować z brakami danych w badaniach medycznych?
https://personalizedoncology.pl/Numer/20180202/mobile/index.html#p=49
2) Biomarkers defining probability of receiving second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5940724/
Od stycznia 2019 r. objął stanowisko Dyrektora Medycznego w Dziale Rozwoju Klinicznego
polskiej firmy biotechnologicznej Selvita S.A., w ramach którego zajmuje się opracowywaniem
i wdrażaniem innowacyjnych leków onkologicznych.
W dniu 10 maja 2019 r. przeprowadzony zostanie wykład i zajęcia przez dra Pawła
Chroma podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej" organizowanej pod patronatem czasopisma Personalized Oncology: https://konferencja.personalizedoncology.pl/index.php/program
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Rada Oddziału przedstawiając powyższe sprawozdanie zwraca uwagę wszystkich zainteresowanych, że w działalności z okresu 2014–2018 zostały wykorzystane wszystkie dostępne instrumenty, możliwości i środki do popularyzacji, promocji i upowszechniania wiedzy
o statystyce i dorobku służb statystycznych w Polsce. Podjęliśmy współpracę ze wszystkimi
którzy byli zainteresowani tym zakresem działalności. RO ma nadzieję, że w specyficznych warunkach środowiska warszawskiego będzie możliwe wprowadzenie na rzecz dokształcenia
personelu służb statystycznych, upowszechniania wiedzy statystycznej i współpracy z instytucjami oświatowymi.

Sporządziła:

Akceptował:

Barbara Czerwińska-Jędrusiak

Władysława Wiesława Łagodzińskiego

Sekretarz Rady Oddziału

Przewodniczącego Rady Oddziału

Załączniki:
1. Skład władz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach
2011–2014 i 2014–2018.
2.
3.
4.
5.

Seminaria naukowe w latach 2014–2018.
Referaty Rady Oddziału w latach 2014–2018.
Udział w pozostałych wydarzeniach w latach 2014–2018
Filmy z seminariów naukowych organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego
PTS w latach 2015– 2018.

6. Panorama działalności Oddziału 2011–2013 Nr 1. — dostępna na stronie internetowej
PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/panorama-dzialalnoscioddzialu-pts-warszawa/
7. Panorama działalności Oddziału 2013–2014 Nr 2. — jw.
8. Panorama działalności Oddziału 2014–2018 Nr 3 — w opracowywaniu

Warszawa, 06.02.2019 r.
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