Uchwała Nr 3/2019
Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Statystycznego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie programu działalności Oddziału Warszawskiego PTS na lata 2019–2022

Na podstawie § 42 Statutu Polskiego Towarzystwa Statystycznego (z 2003 r.) oraz po zapoznaniu się
ze Sprawozdaniem z działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS w latach 2014–2018 w zakresie
promocji i popularyzacji wiedzy statystycznej i doskonalenia zawodowego pracowników resortu
statystyki i z projektem Programu działalności Oddziału Warszawskiego PTS na lata 2019–2022
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTS (dalej WZC OW PTS) dokonało oceny
działalności programowej w latach 2014–2018 i uznało, że zrealizowane działania i uzyskane efekty
są optymalne w obecnych warunkach, możliwościach i zainteresowaniach środowiska w jakich
Oddział prowadzi działalność. WZC OW PTS podkreśla szczególną wartość edukacyjną, promocyjną
i popularyzacyjną cyklu Autorskich Seminariów Naukowych.
2. WZC OW PTS zobowiązuje nowo wybraną Radę Oddziału (RO) do szerokiej promocji i popularyzacji
dotychczasowego dorobku w tym zakresie.
§ 2.
W oparciu o analizę własnej działalności (patrz Sprawozdanie z działalności Rady Oddziału
Warszawskiego PTS w latach 2014–2018 w zakresie promocji i popularyzacji wiedzy statystycznej
i doskonalenia zawodowego pracowników resortu statystyki), analizę doświadczeń innych Oddziałów
Towarzystwa, konsultacje z Kierownictwem US Warszawa i liczne konsultacje wśród członków
Oddziału WZC OW PTS przyjmuje następujące kierunki działalności programowej:

1. Autorski Seminaria Naukowe według dotychczasowej formuły adresowane do członków Oddziału,
pracowników US i wszystkich zainteresowanych. Liderem tego programu będzie Przewodniczący
RO.

2. Seminaria popularnonaukowe organizowane wspólnie z Centralną Biblioteką Statystyczną
im. Stefana Szulca (w siedzibie CBS). Liderem tego programu będzie dr Bożena Łazowska.

3. Rada Oddziału Warszawskiego podejmie starania o nawiązanie bliższej współpracy z Akademią
Leona Koźmińskiego.

4. Popularyzacja dorobku autorskiego członków Oddziału. Liderem tej części programu będzie
prof. zw. dr hab. Józef Oleński, który będzie jednocześnie członkiem RO d/s Naukowych.

5. Udostępnianie niepoligraficznych tekstów i opracowań naukowych na witrynie CBS. Liderami tej
części programu będą prof. zw. dr hab. Józef Oleński jako Redaktor Naukowy i dr Bożena Łazowska
jako Redaktor Odpowiedzialny.

6. Przygotowanie na rok 2022 (60 rocznica utworzenia Urzędu Statystycznego w Warszawie) cyklu
Seminariów Naukowych lub Konferencji Naukowej (jednodniowej) pod zbiorczym hasłem
MAZOWSZE NASZ DOM. Tematyka konferencji powinna objąć zagadnienia przyrodnicze,
demograficzne, gospodarcze, zagospodarowania przestrzennego, samorządowe, edukacyjne itd.

§ 3.
WZC OW PTS zobowiązuje LIDERÓW poszczególnych części do opracowania szczegółowych zagadnień
do końca marca 2019 roku, a Radę Oddziału upoważnia do przyjęcia tych programów.

§ 4.

WZC OW PTS dla wzmocnienia programu promocji i popularyzacji statystyki

powołuje

do składu RO:

1.

Osobę odpowiedzialną za sprawy naukowe i powierza tę funkcję prof. zw. drowi hab. Józefowi
Oleńskiemu;

2.

Osobę odpowiedzialną za promocję dorobku niepoligraficznego i promocję zasobów
informacyjnych i powierza tę funkcję dr Bożenie Łazowskiej — Dyrektor Centralnej Biblioteki
Statystycznej im. Stefana Szulca.

§ 5.

WZC OW PTS uważa, że należy wykorzystać doświadczenia redakcji Biuletynu wewnętrznego US
Warszawa dla utrwalania pamięci historycznej statystyków poprzez zamieszczanie wspomnień,
dokumentów i materiałów, a w tym szczególnie momentów przełomowych dla statystyki warszawskiej
(lata: 1919–22, 1939, 1945, 1962).
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania
Członków Oddziału Warszawskiego
/-/ Władysław Wiesław Łagodziński

