MGR WŁADYSŁAW WIESŁAW ŁAGODZIŃSKI
Statystyk i socjolog; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i pracownik UW. Po zajściach marcowych
w 1968 r. rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS), gdzie pracował do 2004 r.
W latach 1980–1981 był współzałożycielem i działaczem
NSZZ „Solidarność” w GUS.
W latach 2004–2006 był zatrudniony w Urzędzie Statystycznym w Warszawie, a następnie wrócił do GUS, gdzie
pracował do 2011 r.
W GUS pełnił następujące funkcje: przez 18 lat Rzecznik
Prasowy GUS i Prezesa GUS (1993–2004, 2006–2011),
dyrektor Departamentu Informacji (1992–1995, 2006–2009), dyrektor Biura Informacji
i Wydawnictw (1996–2000), radca Generalny Prezesa GUS (2009–2011).
Od 1993 r. jest członkiem redakcji „Wiadomości Statystycznych”. Współautor i organizator
badań Głównego Urzędu Statystycznego:
• ankietowych (ok. 250), w tym Zintegrowanego Systemu Badań Gospodarstw
Domowych (45, w latach 1984–1992), których wyniki

prezentowano w ok. 150

publikacjach;
• uczestnictwa w kulturze (1979, 1985, 1990) — z tych badań przygotował 3 publikacje;
• warunków życia i potrzeb młodzieży wiejskiej (1987) — w tym publikacja autorska
pod tym samym tytułem.
Autor artykułów, analiz i ekspertyz (m.in. dla Sejmu RP, Senatu RP, ministerstw
i urzędów centralnych), m.in. analizy „Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze 1990–
2003”

dla Narodowego Centrum Kultury (2004),

raportu „Rok z życia młodego

przedsiębiorcy” (2004) oraz opracowań z zakresu turystyki, wypoczynku i kultury fizycznej.
Autor i realizator programów promocji i popularyzacji Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz PSR 2010
i NSP 2011: programy radiowe i telewizyjne, ulotki, foldery, plakaty, prezentacje
multimedialne.
Organizator i uczestnik imprez i publicznych prezentacji, seminariów, audycji
radiowych i telewizyjnych, a także masowych imprez plenerowych.
W Polskim Towarzystwie Statystycznym współautor i inicjator badania: „Diagnoza
Społeczna” (2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 i 2015)
Monitoringu Społecznego, która badanie przygotowała naukowo.

oraz sekretarz Rady

Uczestnik grupy 42 osób (ojców założycieli), która w 1981 r. reaktywowała Polskie
Towarzystwo Statystyczne.
Członek Plenum i Prezydium Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (RG
PTS) oraz wiceprezes RG nadzorujący działalność gospodarczą Towarzystwa (do 2019 r.). W
1986 r. założył Biuro Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS (BBiAS
zrealizowało 623 kontrakty naukowe) i do 2019 r. nadzorował jego działalność.
Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Statystyki Polskiej (kwiecień 2012,
Poznań) i autor wybranych opracowań na Kongres, w tym autor publikacji pt. „Warszawa
Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r.” – opracowania dedykowanego
Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS.
Był również autorem artykułu pt. „Finanse Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Biuro Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa
Statystycznego” opublikowanego w wydaniu specjalnym „Magazynu VIP” z okazji Walnego
Zgromadzenia PTS-u w dniu 14 lisopada 2014 r.
Był członkiem Zespołu Redakcyjnego „Historia Polski w liczbach”.
Od 26 lipca 2011 r. był przewodniczącym Rady Oddziału Warszawskiego PTS. Aktywnie
współpracował z Sekcją Historii Społeczno-Gospodarczej Towarzystwa Miłośników Historii,
czego efektem były organizowane wspólnie prelekcje multimedialne integrujące warszawskie
środowisko statystyków i historyków. Był organizatorem wielu (42) autorskich seminariów
naukowych, na których najwybitniejsi polscy naukowcy zaprezentowali swój dorobek.
Władysław

Wiesław

Łagodziński

wyróżniony

został

licznymi

odznaczeniami

państwowymi i branżowymi, w tym: odznaką Zasłużony Działacz Kultury (w 1980 r.); Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2003 r.) i Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Statystyki RP”.
W 2018 r., z okazji obchodów 100-lecia GUS, udzielił wywiadu do biuletynu pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie „Statystyka Wie Wszystko” nr 5/2018. Ten artykuł
pt. „Statystyka jest wieczna… Jest ładem, porządkiem, przyszłością” zawierający wspomnienia
z okresu pracy w statystyce zamieszczony został również na stronie internetowej PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa.
Pan Władysław Wiesław Łagodziński, mając ponad 50 lat doświadczeń w pracy w statystyce publicznej, dawał przykład swoim zapałem i aktywnością młodszemu pokoleniu.
Uczestniczył w pracach komisji okręgowej Olimpiady Statystycznej. Wspierał konkursy statystyczne organizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie i brał udział w pracach komisji
konkursowej.
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Swoją miłością do statystyki dzielił się podczas licznych konferencji i seminariów. Nieustannie promował statystykę publiczną jako źródło wiedzy do podejmowania ważnych decyzji, nie tylko w skali kraju czy regionu, ale również w skali rodziny lub osobistej.
Polskie Towarzystwo Statystyczne, oddział w Warszawie
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