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Komunikat nr 1(32)/2017 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
z dnia 5 grudnia 2017 r.  

w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności  
 
 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie: Władysław Wiesław Łagodziński, 

Krzysztof Kowalski, Ewa Gałązka i Barbara Czerwińska-Jędrusiak. Spotkanie doty-

czyło następujących spraw: 

 

1. Stan przygotowań do seminarium zespołu prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej. 

2. Planowane seminarium dra Przemysława Barbricha. 

3. Propozycja seminarium dot. udziału i roli kobiet w życiu społecznym i gospo-

darczym kraju. 

4. Planowane seminarium z okazji 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.. 

5. Spraw bieżących. 

 

Ad. 1.  

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego  

w Warszawie, odbędzie się seminarium naukowym zespołu prof. dr hab. Ireny E. Ko-

towskiej (Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w War-

szawie) pt. „Zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Gene-

racje i Rodziny (GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu ba-

dawczego”.  

 

Tematyka seminarium obejmuje następujące zagadnienia:  

• zmiany rodziny w Polsce w świetle wyników badań projektu „Generacje i Rodziny 

(GGS-PL)” będącego częścią międzynarodowego programu badawczego, przy czym 

uwaga będzie skupiona na wynikach badań dotyczących procesu tworzenia i rozwoju 

rodziny (przejście do dorosłości, tworzenie pierwszych związków, intencje  pro-krea-

cyjne i ich realizacja, w tym w kontekście opóźniania decyzji o pierwszym dziecku) oraz 

relacji  między pokoleniami w rodzinach (transfery opieki); 

• perspektywy polskiej rodziny w kontekście dokonujących się zmian zachowań 

Polaków dotyczących rodziny i ich uwarunkowań.  Seminarium będzie transmitowane 

(w systemie LYNC) do urzędów statystycznych na terenie kraju. 
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Ad. 2.  

W styczniu 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie planowane 

jest  przeprowadzenie seminarium na temat działalności Związku Banków Polskich. 

Wykład na ten temat wygłosi  dr Przemysław Barbrich (Dyrektor Zespołu Public Rela-

tions Związku Banków Polskich). Jest autorem kilkuset audycji publicystycznych  

i programów informacyjnych dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych. Obok 

publikacji w mediach elektronicznych publikował również w czasopismach branżowych 

m.in. w miesięczniku Bank. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Seminarium będzie 

transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych na terenie kraju. 

Ad. 3. 

W pierwszym kwartale 2018 r. planowane jest przeprowadzenie seminarium doty-

czącego udziału oraz roli kobiet w społecznym i gospodarczym życiu kraju. 

Ad. 4.  

W pierwszej połowie 2018 r. planowane jest przeprowadzenie seminarium z okazji 

100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego prezentujące historię statystyki warszaw-

skiej, powstanie urzędu statystycznego i jego działalność. 

Ad. 5.  

Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek 

członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na konto: Bank Pe-

kao 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 Se-

kretarza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .   

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: w.lagodzin-

ski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl; 

 

 

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

/-/ Barbara Czerwińska-Jędrusiak   /-/ Władysław Wiesław Łagodziński   

 

 

 

 

Warszawa, dnia 5.12.2017 r. 
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