Komunikat nr 6(27)/2015
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie spotkania nadzwyczajnego w pilnych sprawach bieżących
Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie: Władysław Wiesław Łagodziński,
Ewa Gałązka i Barbara Czerwińska-Jędrusiak, odbyła spotkanie w następujących
sprawach:
1. Przyjęcie nowych członków.
2. Przygotowanie do seminarium dot. wyników badania Diagnoza Społeczna
2015.
3. Wstępny program seminariów RO na pierwsze półrocze 2016 r.
Ad. 1. Rada Oddziału zaakceptowała deklarację o przystąpieniu do PTS pani
dr Marty Marszałek z SGH. Rekomendacji udzielili prof. dr hab. Tomasz Panek
i dr hab. Ilona Błaszczak-Przybycińska, prof. SGH. Rada jednogłośnie przychyliła się
do wniosku pani Marty Marszałek.
Ad. 2. Zakończono przygotowania do seminarium naukowego pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?
Ad. 3. RO wstępnie zaakceptowała program spotkań na pierwsze półrocze 2016
r. pod zbiorczym hasłem „25 lat transformacji (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju”. W tym cyklu przewidujemy spotkania:
Styczeń 2016 — Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz — Przekształcenie systemu finansów publicznych w latach 1989–2014 na podstawie książki Pani Profesor
pt. Od neoliberalizmu do neokolonializmu.
Luty 2016 — Dr Bohdan Wyżnikiewicz — Przemiany gospodarcze w Polsce
w okresie transformacji. Trwają uzgodnienia z autorem prelekcji.
Marzec 2016 — Przemiany statystyki polskiej w 1989–2015. Część I – W. Łagodziński — Kalendarium zdarzeń i ich znaczenie dla statystyki. Część II — prof. dr
hab. Józef Oleński — Co czeka polską statystykę w najbliższych latach? (tytuł roboczy)
Kwiecień 2016 — Prof. dr hab. Tomasz Panek — Jak się zmieniły warunki
życia polskich rodzin i Polaków w okresie transformacji?
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Maj 2016 — Prof. dr hab. Elżbieta Gołata — Przemiany demograficzne Polski
i ich skutki dla przyszłości kraju.
Czerwiec 2016 — Dr Dominik Batorski — 25 lat przemian w komunikacji i informacji, czyli czy rewolucja informacyjna przekształciła nasze umysły? (telefony komórkowe, komputery, tablety, Internet, systemy zintegrowane komunikacji, przekazu i
odtwarzania; czy jest granica dynamiki przekształcenia systemów informacji i komunikacji międzyludzkiej).
Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek
członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na konto: Bank
Pekao S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki członkowskie
PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie nas o dokonaniu wpłaty składek na e-mail Skarbnika RO: e.galazka@stat.gov.pl

lub Sekreta-

rza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .
We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszawskiego

PTS

można

kontaktować

się

z

Radą

Oddziału

pod

adresami:

w.lagodzinski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl;

Sekretarz RO

Przewodniczący RO

/-/ Barbara Czerwińska-Jędrusiak

/-/ Władysław Wiesław Łagodziński

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r.
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