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Komunikat nr 1(17)/2014 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 4 marca 2014 r.  

w sprawie działalności Oddziału w okresie od listopada  2013 r. do  4 marca 2014 r. 

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje o pracach i działaniach 

zorganizowanych w ciągu ostatnich sześciu tygodni.  

1. W programie działalności szkoleniowej i seminaryjnej nastąpiła 

gwałtowna zmiana ze względu na zawieszenie współpracy z Sekcją 

TMH przy Polskim Towarzystwie Historycznym. Przyczyną tej sytuacji 

jest losowe całkowite wyłącznie się głównej organizatorki działania tej 

sekcji.  

2. W dniu 15 stycznia 2014 r. zorganizowaliśmy niezwykle interesujące 

seminarium pt. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa a przyszłość kraju  

i społeczeństwa. Seminarium prowadził prof. dr hab. Józef Zegar.  

W najbliższym czasie na naszej stronie zamieścimy wybrane fragmenty 

książki Pana Profesora J. Zegara (Współczesne wyzwania rolnictwa. 

PWN ,Warszawa 2013.). 

3. W dniu 19 lutego 2014 r. w siedzibie US w Warszawie odbyło się 

seminarium poświęcone 59. Światowemu Kongresowi Statystki. 

Prezentację przygotował i przedstawił prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa 

(prof. USKW, Doradca Prezesa GUS, Redaktor Naczelny SiT). 

Wyjątkowo bogata i obszerna prezentacja wzbudziła duże 

zainteresowanie uczestników spotkania. Po zakończeniu prac 

redakcyjnych jeszcze w bieżącym tygodniu zamieścimy prezentację na 

naszej podstronie na portalu GUS. 

4. Na sugestię Kierownictwa US Rada Oddziału przygotowała Agendę 

programową na okres do końca czerwca 2014 r. Według wstępnych 

ustaleń Rady Głównej wszystkie oddziały PTS powinny zakończyć 

działalność i przygotować się do Walnego Zgromadzenia. Tekst Agendy 

stanowi załącznik do tego komunikatu.  

5. Rada Oddziału w dniu 4 marca 2014 r. wystąpiła do Rady Głównej  

z prośbą o sprecyzowanie kalendarza wyborczego przed Walnym 

Zgromadzeniem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.  
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6. Ustaliliśmy wstępnie, że najbliższe spotkanie poświęcone problemom 

rozwoju miast polskich na tle procesu starzenia się ludności odbędzie 

się 24 marca 2014 r. w siedzibie US w Warszawie. Spotkanie 

poprowadzi prof. dr hab. Elżbieta Gołata z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Prof. E. Gołata jest znanym demografem. 

Bada problemy społeczno-demograficzne. Jest autorką licznych 

opracowań i publikacji. 

 

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału 

Warszawskiego 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   

Warszawa, 4 marca 2014 r. 

 
 

 

AGENDA RADY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTS 

na okres 01.01.2014 – 30.06.2014 

 

I. Kalendarz planowanych działań. 

1. Styczeń  

1) Przygotowanie wstępnej wersji programu na okres do 30 czerwca 2014 r. 

2) Przygotowanie, realizacja i podsumowanie seminarium z prof. dr. hab. 

Józefem Zegarem „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa a przyszłość kraju     

i społeczeństwa”. 

3) Wstępne uzgodnienia dotyczące spotkań w marcu, kwietniu i maju. 

4) Szczegółowe przygotowanie spotkania w lutym. 

2. Luty 

1) Przygotowanie organizacyjne i techniczne spotkania z prof. dr. hab. 

Włodzimierzem Okrasą. 

2) Realizacja i podsumowanie seminarium z prof. dr. hab. Włodzimierzem 

Okrasą  „MIS 2013 -Sesja MIS w Hong Kongu”( tytuł roboczy). 

mailto:w.lagodzinski@stat.gov.pl
mailto:e.galazka@stat.gov.pl
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3) Przygotowanie i uzgodnienie spotkania z prof. dr hab. Elżbietą Gołatą 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na temat rozwoju miast w Polsce na 

tle procesu starzenia się ludności (wersja robocza tematu spotkania). 

4) Przygotowanie materiałów okolicznościowych dotyczących działań Sejmu 

Czteroletniego w zakresie statystyki ludności.  

3. Marzec 

1) Przygotowanie organizacyjne i techniczne spotkania z prof. dr hab. Elżbietą 

Gołatą (temat jak wyżej). Wstępnie ustalony termin to 17–19 marca 2014 r.  

Seminarium dedykowane jest obchodom Dnia Statystyki Polskiej (9 marca; 

rocznica pierwszej publicznej prezentacji danych statystyczno-

demograficznych przez Fryderyka Józefa hr. Moszyńskiego na sesji Sejmu 

Czteroletniego. Sesja ta poprzedziła decyzję Sejmu Czteroletniego z czerwca 

1789 r. o pierwszym spisie ludności na ziemiach polskich). 

2) Przygotowanie materiałów, programu i uzgodnienie niezbędnych procedur do 

warsztatów metodologicznych na temat badań statystycznych na pograniczu 

kraju (z Ukrainą, Białorusią i Rosją). Wstępna koncepcja warsztatów polega na 

prezentacji procedur przygotowawczych i realizacyjnych badań prowadzonych 

przez wybraną jednostkę statystyki publicznej zgodnie ze schematem 

zawartym w podręczniku GUS „Koncepcja organizacji badań statystycznych”. 

Uzyskaliśmy wstępną zgodę US w Rzeszowie na prezentację badań 

transgranicznych. Realizacja tego tematu wymaga roboczego spotkania jeszcze 

w marcu br., a także przygotowań z naszej strony.  

3) W związku z przygotowywanym kalendarzem wyborczym Rady Głównej PTS 

Rada Oddziału musi w  kwietniu przedyskutować, zatwierdzić i przekazać 

członkom materiały wyborcze (informacje statutowe, ustalenia Rady Głównej, 

synteza  sprawozdania, stanowisko Oddziału na Walne Zgromadzenie, 

założenia programowe na przyszłą kadencję). Do wszystkich tych prac warto  

wyłonić trzyosobowy zespół roboczy, który wspólnie z Radą Oddziału będzie 

usilnie pracował nad przygotowaniem materiałów.  

4. Kwiecień 

1) Przygotowania organizacyjne i techniczne oraz realizacja warsztatów 

metodologicznych opisanych w p. 2 – marzec 2014. Warto rozważyć 

zaproszenie na te warsztaty przedstawicieli RO Rzeszów oraz 

zaprzyjaźnionego Oddziału z Poznania.  
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2) Przygotowanie organizacyjne i techniczne do seminarium z panem dr. 

Bohdanem Wyżnikiewiczem, planowanym wstępnie na połowę maja 2014 r.. 

Koncepcja tego seminarium jest analogiczna jak wszystkich dotychczas 

organizowanych.  

3) Kontynuacja prac przygotowawczych do Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego.  

4) Przygotowanie do seminarium wyjazdowego w Radomia (koncepcja 

wzorowana na seminarium w Ostrołęce). 

5. Maj 

1) Realizacja seminarium z panem dr. Bohdanem Wyżnikiewiczem Doradcą 

Prezesa GUS.  

2) Wyjazdowe seminarium w Radomiu według schematu dotychczas 

sprawdzonego na przykładzie seminarium w Ostrołęce, o ile pozwolą na to 

możliwości techniczno-organizacyjne i czasowe Oddziału Warszawskiego.  

3) Zakończenie opracowania i przyjęcie materiałów wyborczych (trzecia dekada 

maja). 

6. Czerwiec – Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawskiego PTS, 

wybór nowej Rady, jej ukonstytuowanie, podsumowanie materiałów i ustalenie 

ramowego programu na kadencję 2014–2018. Zamknięcie działalności poprzedniej 

Rady, rozliczenie formalne i materialne działalności objętej programem.  

 

II. Sprawy ogólne. 

1. RO zakłada, że prowadzić będzie działalność w oparciu o dotychczasowe zasady 

współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie, a w tym w oparciu o użyczony 

lokal (pokój 332), dostęp do sieci komputerowej i telefonicznej oraz możliwość 

korzystania z obsługi informacyjnej i komunikacyjnej prowadzonej przez ten Urząd. 

Kontynuacja działalności Rady jest z konieczności zależna od tych warunków ze 

względu na brak innych możliwości działania Oddziału PTS  na terenie Urzędu. W 

tym zakresie RO oczekuje pozytywnej decyzji Kierownictwa Urzędu, a w tym przede 

wszystkim decyzji o użyczeniu lokalu.   

2.  RO zakłada, że seminaria, spotkania i warsztaty będą mogły się odbywać w jednej     

z sal wykładowych Urzędu Statystycznego w Warszawie, które mogą pomieścić 

kilkudziesięciu uczestników. W ramach współpracy oczekujemy dostępu do 

technicznego wyposażenia sali. 
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3. RO prosi także o zapewnienie jednego egzemplarza publikacji i opracowań US          

w Warszawie na potrzeby organizacyjne Oddziału PTS.  

 

 

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego  

Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 

Władysław Wiesław Łagodziński 

 


