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Komunikat nr 9/2012 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 21 listopada  2012 r. 

 

1. Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS informuje, że w dniach 

15-16 listopada br. w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja nauko-

wa pt. Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju. Pa-

tronami honorowymi konferencji byli Prezes GUS, Wojewoda Kujawsko-

Pomorski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a organizatorami 

- RO PTS Bydgoszczy i Toruniu, US w Bydgoszczy, UMK w Toruniu i Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Imprezę wsparła Rada 

Główna PTS. 

2. Konferencję zrealizowano w 5 sesjach merytorycznych, które kolejno dotyczy-

ły: metropolizacji jako elementu polityki regionalnej państwa, delimitacji obsza-

rów metropolitalnych, metropolii – sposobu na rozwój regionu (dwie równole-

głe sesje, z których jedna odnosiła się do  rynku pracy, a druga do realizacji 

zadań publicznych), diagnozy statystycznej metropolii (w tym obsługi staty-

stycznej metropolii oraz procesów demograficznych i osadniczych). Konferen-

cję zamknęła sesja piąta, również poświęcona tematowi Metropolia – sposób 

na rozwój regionu. 

3. Uczestnikami  konferencji byli przedstawiciele środowisk naukowych zaintere-

sowanych problematyką, praktycznie ze wszystkich ośrodków kraju, a w tym 

przede wszystkim z Torunia, Łodzi, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Szcze-

cin, Lublina i Krakowa. Uczestniczyli w niej także goście zagraniczni  

z regionu  Nord-Pas-de-Calais (Arnaud Degorre). 

4. Wśród gości oficjalnych GUS reprezentowali: dr Grażyna Marciniak - Wicepre-

zes GUS, prof. Włodzimierz Okrasa - Doradca Prezesa GUS i  dyrektorzy de-

partamentów. Obecni byli także Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  RG PTS reprezentował Władysław 

Łagodziński - Wiceprezes RG PTS.  Środowisko naukowe reprezentował prof. 

Józef Stawicki Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. 

5. Prezes GUS prof. Janusz Witkowski nadał odznakę „Za zasługi dla statystyki 

RP”  kilkudziesięciu pracownikom Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Pre-

zes RG PTS prof. Czesław  Domański przyznał medal „Stulecia PTS” czterem 
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najbardziej zasłużonym pracownikom statystyki kujawsko-pomorskiej, a w tym 

panu Wojciechowi Białemu byłemu Dyrektorowi Urzędu Statystycznego w 

Bydgoszczy. Wszystkie odznaczenia  zostały przyjęte z ogromnym aplauzem 

przez statystyków kujawsko-pomorskich. Szczególną satysfakcję wywołało 

przyznanie medalu PTS dla czwórki weteranów statystyki kujawsko-

pomorskiej. 

6. Imponujący jest dorobek naukowy i poznawczy konferencji w Toruniu. Organi-

zatorom udało się zgromadzić bardzo kompetentne grono pracowników nauki i 

badaczy empiryków zajmujących się problematyką metropolii. Niezwykle cie-

kawe były materiały dotyczące nowych metod i technik badań oraz ich wyniki. 

Na tym tle bardzo interesujące były doniesienia i informacje przedstawicieli 

statystyki publicznej, a w tym Dominiki Rogalińskiej z GUS, Jacka Kowalew-

skiego z Poznania, Dominika Rozkruta ze Szczecina, Agnieszki Ajdyn z War-

szawy. Interesujący okazał się także referat przygotowany przez RO PTS w 

Warszawie na temat problemów tworzenia statystycznego obrazu metropolii 

(na przykładzie metropolii warszawskiej) przedstawiony przez Władysława  

Łagodzińskiego (referat dostępny jest na naszej zakładce na portalu GUS, 

patrz PTS – Odział Warszawski). 

7. Materiały prezentowane na konferencji w Toruniu organizatorzy mają zamiar 

opublikować. Przewiduje się też zamieszczenie wszystkich prezentacji (w for-

mie przedstawionej na konferencji). na portalu US w Bydgoszczy oraz  

w zakładce Oddziału Toruńskiego PTS i Oddziału Bydgoskiego  PTS. Można 

też w tych sprawach skontaktować się z panią Wiolettą Zwarą - Dyrektor US  

w Bydgoszczy (w.zwara@stat.gov.pl ). 

8. Wszystkie osoby  zainteresowane tematyką referatu RO PTS w Warszawie 

prosimy o kontakt : e-mail  w.lagodzinski@sta.gov.pl  bądź tel.22 449 40 44 

lub 22 608 32 74. 

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: 

w.lagodzinski@stat.gov.pl; e.galazka@stat.gov.pl; 

                      Sekretarz RO 

Ewa Gałązka  

   Przewodniczący RO  

Wiesław W. Łagodziński   
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