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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTS 

 ZA OKRES OD 26 STYCZNIA 2010 R. DO 15 STYCZNIA 2014 R. 

 

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 

 

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego PTS odbyło się w dniu 

26 stycznia 2010 r. Wyłoniono niekompletną Radę Oddziału w składzie czterech osób 

i pozostawiono tzw. vacat przeznaczony dla przedstawiciela środowiska członków PTS 

pracujących w GUS. Żadna z 4 wybranych osób nie zgodziła się na objęcie funkcji 

Przewodniczącego Rady Oddziału. W rezultacie wielu konsultacji i uzgodnień oraz 

uzyskania odpowiednich warunków technicznych doszło do rozpoczęcia działalności 

w dniu 26 lipca 2011 r. po uprzedniej rekonstrukcji Rady Oddziału i dokooptowaniu 

do jej składu jeszcze jednej osoby. Na Przewodniczącego Rady Oddziału wybrano pa-

na Władysława Wiesława Łagodzińskiego. Do chwili obecnej Rada Oddziału działa  

w składzie: W. Łagodziński – Przewodniczący, K. Kowalski – Zastępca Przewodniczą-

cego, E. Gałązka – Sekretarz,  A. Branicka – Skarbnik, J. Berger – Członek. Jedna  

z osób ze względu na specyficzne uwarunkowania osobiste i służbowe nie uczestni-

czyła bezpośrednio w spotkaniach Rady. Rada uzyskała znaczące wsparcie pani Barba-

ry Czerwińskiej-Jędrusiak działającej jako sympatyk PTS. Jej pomoc miała i ma ogrom-

ny wpływ na realizację programu promocji i popularyzacji, jaki Rada zrealizowała w 

tym okresie.  

2. Rada Oddziału od lipca 2010 r. dokumentuje swoją działalność w protokółach ze spo-

tkań oraz komunikatach upowszechnianych w formie publicznych prezentacji. Proto-

kóły pozostają do wglądu także w dokumentach Oddziału będących w dyspozycji jej 

Sekretarza – pani Ewy Gałązki.  

3. Rada Oddziału postanowiła zamieszczać komunikaty o swojej działalności, podjętych 

programach i realizowanych inicjatywach na stronie internetowej GUS w zakładce 

przeznaczonej dla PTS w pozycji dla Oddziału Warszawskiego. Dotychczas opubliko-

waliśmy 17 komunikatów, a w tym komunikat zawierający prezentowane Sprawoz-
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danie. Obok prezentacji w Internecie komunikaty przesyłano również do wszystkich 

członków Oddziału pocztą, mailem lub doręczano osobiście.  

4. W tym okresie w działalności wystąpiły dwie dłuższe przerwy wynikające ze wzglę-

dów obiektywnych. W 2012 r. trzymiesięczna przerwa na okres wakacyjny, a na prze-

łomie roku 2013/14 sześciotygodniowa ze względu na problemy zdrowotne Prze-

wodniczącego.  

5. Rada Oddziału w okresie swojej działalności przyjęła do PTS 6 osób, w tym 3 pracow-

ników naukowych, 2 pracowników US w Warszawie i Dyrektora CBS. 

6. Rada Oddziału dwukrotnie podejmowała próby uporządkowania spraw członkow-

skich dla aktywizacji bądź weryfikacji nominalnych członków Oddziału. Ze względu na 

zaawansowanie wiekowe dużej części obecnego składu członkowskiego nie mogliśmy 

uzyskać bezpośredniego kontaktu ze znaczną liczbą naszych członków. Poważnym 

problemem dla utrzymywania kontaktu jest też brak możliwości korespondencji z 

osobami, które przeszły na emeryturę. Obowiązujące administrację GUS i US przepisy 

o ochronie danych osobowych, zdaniem administracji, uniemożliwiają udostępnienie 

adresów prywatnych. Po konsultacjach i analizach Rada Oddziału zdecydowała zanie-

chać weryfikacji, uznając, że przy pomocy dotychczasowych form publicznych prezen-

tacji będziemy w stanie dotrzeć do większości zainteresowanych naszą działalnością. 

Proces naturalnego „wykruszania się” doprowadzi do naturalnej weryfikacji i ustale-

nia rzeczywistego składu członkowskiego. Ostateczne rozwiązanie tej kwestii pozo-

stawiamy Walnemu Zgromadzeniu PTS planowanemu w bieżącym roku. Stanowisko 

Oddziału w tej kwestii zostanie przedstawione do decyzji Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Oddziału Warszawskiego PTS, które planujemy w czerwcu bieżącego ro-

ku.  

7. Rada Oddziału podjęła inicjatywę uporządkowania spraw dotyczących składek człon-

kowskich. Decyzja Rady Głównej PTS o abolicji składkowej do 2011 r. nie spełniła 

oczekiwań Rady Oddziału, ponieważ faktycznie naszą działalność w pełnym składzie 

podjęliśmy dopiero w drugiej połowie 2011 r. Oczekiwaliśmy abolicji do 2012 r. 

włącznie. W tym zakresie Walne Zgromadzenie powinno podjąć decyzję, jak trakto-

wać nieopłacanie składek. Jednak restrykcje w tym zakresie, polegające na wykreśle-

niu z listy członków, uważamy za zbyt daleko idące.  
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8. Bieżąca działalność Rady Oddziału jest realizowana dzięki wsparciu Urzędu Staty-

stycznego w Warszawie. Do bieżącej działalność Rady Kierownictwo US w Warszawie 

użyczyło pokój  z  wyposażeniem biurowym. Administracja US udostępnia także salę 

konferencyjną na seminaria i spotkania naukowe organizowane przez Oddział. Nato-

miast wszelkie koszty materiałowe finansowane były przez PTS.  

9. W bieżącej działalności Oddział Warszawski PTS korzysta z drobnego, ale ważnego 

wsparcia materialnego Rady Głównej PTS oraz niektórych komórek organizacyjnych 

GUS. 

  

 

II. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA. 

 

W okresie od 26 lipca 2011 r. do 26 lipca 2013 r. 

1. Rada Oddziału w obecnym składzie prezentuje swoją działalność wyłącznie za okres 

od  26 stycznia 2011 r. do 26 lipca 2013 r.  

2. Działalność programową Rady za ten okres opisaliśmy w folderze Panorama działal-

ności Oddziału 2011–2013 (w załączeniu). Folder ten należy traktować jako integralną 

część naszego Sprawozdania. W tym okresie zorganizowaliśmy 19 publicznych pre-

zentacji (w większości wspólnie z TMH), 7 seminariów, w tym 5 z udziałem głównych 

autorów Diagnozy Społecznej 2013. Uczestniczyliśmy w 3 spotkaniach sejmowych w 

składzie zespołu ekspertów prezentujących wyniki badań społecznych dla komisji 

sejmowych. Pan W. Łagodziński zapraszany był do udziału w tych spotkaniach jako 

konsultant społeczny będący przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Statystyczne-

go. Przygotowaliśmy ponadto artykuł pt. The polish statistical association (PTS) – re-

establishing do SiT – ns w języku angielskim. Tekst został opublikowany  

w numerze SiT - ns poświęconemu Kongresowi Statystyki z okazji 100-lecia PTS. 

Uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z okazji 95-lecia 

GUS. Ponadto uczestniczyliśmy w trzech konferencjach prasowych, na których pre-

zentowano wyniki badania Diagnoza Społeczna 2013 koordynowanego przez PTS.  

W tym ostatnim przypadku było to niezwykle istotne, ponieważ ponad 20% ankiete-

rów realizujących wspomniane badanie to statystycy z naszego Oddziału. Należy też 

podkreślić, że była to już siódma edycja badania oraz że we wszystkich dotychczaso-
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wych edycjach udział naszego środowiska miał kluczowe znaczenie dla pozytywnej 

realizacji projektu.  

3. Wszystkie prezentacje, które przygotowaliśmy i które są opisane w Panoramie dzia-

łalności Oddziału …., zostały także zamieszczone na stronie internetowej 

(www.stat.gov.pl/pts/ - zakładka „Oddziały”); były one też udostępniane na życzenie 

zainteresowanych osób na płycie CD ewentualnie za pomocą poczty elektronicznej. 

4. W lutym 2013 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie została zorganizo-

wana wystawa dokumentów i materiałów poświęconych 100-leciu utworzenia Pol-

skiego Towarzystwa Statystycznego autorstwa pana Jana Bergera ( Wydział Archiwal-

ny GUS) pt. Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912–2012. Wystawa składała się  

z 20 wielkoformatowych plansz prezentujących ważniejsze wydarzenia i dokumenty 

ze stuletniej historii PTS. Wystawę uzupełniały fotografie wybitnych statystyków pol-

skich związanych z Towarzystwem, a także niektórych jego Prezesów z lat 80. i 90. 

oraz pierwszej dekady XXI wieku. Wystawa dostępna była od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy Wydziału Rejestrów na sali ds. REGON. Należy podkreślić, że przez 

sale Wydziału Rejestrów US w Warszawie „przewija się” codziennie przeciętnie kilka-

set osób. Łącznie zatem wystawę mogło obejrzeć około 20–25 tys. osób.  

5. Za szczególne osiągnięcie  Rada Oddziału uważa komputerową publikację Warszawa 

Feniksem XX. Statystyka Warszawy w 1945 r. Publikację dedykowaliśmy Kongresowi 

Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Wszyscy 

uczestnicy Kongresu otrzymali ją wraz z materiałami kongresowymi.  

6. W realizacji swego programu Rada Oddziału Warszawskiego współpracowała z SGH – 

ISiD, Radą Monitoringu Społecznego prowadzącego badanie Diagnoza Społeczna od 

2000 r., Sekcją Historii Społeczno-Gospodarczej TMH kierowaną przez dr Ewę Bogu-

sławę Bulską, Domem Spotkań z Historią (współpraca jest kontynuowana), wybrany-

mi komórkami GUS (CBS, Archiwum GUS, Gabinet Prezesa i departamenty meryto-

ryczne). Współpracujemy także od 2 lat z Redakcją Warszawskiego Magazynu Ilu-

strowanego STOLICA, dzięki której doszło na zorganizowanym przez Redakcję spotka-

niu do publicznej prezentacji „Feniksa …”, w którym uczestniczyło około 200 osób.  

7. Wszystkie materiały z działalności programowej Oddziału są archiwizowane. Jesteśmy 

w stanie natychmiast udostępnić każdy z opracowanych przez nas materiałów.  

 

http://www.stat.gov.pl/pts/
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W okresie od 26 lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. 

1. Okres od końca lipca 2013 r. do chwili obecnej to zaledwie fragment zaplanowanej 

działalności do końca kadencji Rady.  

W tym czasie zrealizowaliśmy: 

●  prezentację na Seminarium w Lublinie poświęconemu polskiej rodzinie pt. Rodzina 

 i gospodarstwa domowe w Warszawie i na Mazowszu na tle kraju (dostępna w In-

ternecie); 

●  seminarium naukowe z prof. drem hab. T. Pankiem pt. Ubóstwo. Teoria i praktyka 

pomiaru.  

●  seminarium naukowe z prof. drem hab. T. Szumliczem pt. Źródła finansowania za-

bezpieczenia społecznego w Polsce. 

●  od sierpnia 2013 r. do stycznia 2014 r. czterokrotnie prezentowaliśmy w RDC in-

formacje dotyczące warunków życia i potrzeb ludności w Polsce w świetle badań spo-

łecznych i statystyk. Na podkreślenie zasługuje audycja poświęcona prezentacji Ma-

zowsza i Warszawy na tle kraju.  

 

W ramach indywidualnej działalności mającej na celu promocję i popularyzację statystyki, 

upowszechnianie wiedzy i wyników badań o Warszawie i Mazowszu Przewodniczący Ra-

dy Oddziału uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych. Wszystkie audycje ra-

diowe trwały od 25 do 35 minut i były nadawane na żywo w czasie największej słuchalno-

ści radia od godz. 7,00 do 9,00. Ponadto prezentowaliśmy trzykrotnie informacje o sytu-

acji społecznej kraju i Mazowsza w telewizji (dwukrotnie w Super Stacji i raz w TVP Info).  

 

2. 15 stycznia 2014 r. rozpoczął się cykl tzw. Tryptyku informacyjnego o współczesności. 

Pierwszy wykład poświęcony był problemom wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościo-

wej. Drugie z zaplanowanych seminariów poświęcone będzie zagadnieniom perspek-

tyw rozwoju demograficznego kraju, a trzecie – perspektywom rozwoju gospodarcze-

go kraju. 

3. Spotkanie, które odbyło się 15 stycznia 2014 r., prowadził prof. dr hab. J. Zegar wy-

bitny ekspert, profesor nauk rolniczych, pracownik naukowy wielu szkół wyższych i 

instytutów naukowych. Prezentacja ta po opracowaniu technicznym zostanie za-

mieszczona, podobnie jak wszystkie poprzednie, na stronie internetowej GUS w za-
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kładce PTS. 

Wszystkie seminaria były bardzo starannie przygotowywane organizacyjnie i meryto-

rycznie. O każdym z autorów przygotowywaliśmy ulotki oraz informacje o terminie, 

miejscu i tematyce seminarium. O każdym seminarium powiadamialiśmy wszystkich 

pracowników US, członków Oddziału i pracowników GUS.  

 

 

 

III.  ZAŁOŻENIA DO DZIAŁALNOŚCI DO KOŃCA KADENCJI, TJ. DO CZERWCA 2014 R. 

 

1. Zebranie wyborcze wstępnie planujemy na pierwszą połowę czerwca br., o ile decyzje 

Rady Głównej nie będą stanowić inaczej.  

2. Rada Oddziału będzie kontynuować dotychczasową działalność, a także chce zabez-

pieczyć jej kontynuację w przyszłej kadencji.  

3. Zorganizujemy jeszcze w pierwszej połowie tego roku 2 seminaria z cyklu Tryptyk… 

 i seminarium wyjazdowe poświęcone problemom społecznym i gospodarczym Ra-

domia i regionu.  

4. Zawieszamy bezterminowo planowane wcześniej wspólne z TMH seminaria histo-

ryczno-statystyczne ze względu na sytuację losową. 

5. Przewidujemy zorganizowanie spotkań na temat: ostatniej sesji MIS 2013, działalno-

ści ISKK, międzynarodowych instytucji statystycznych. W tym zakresie prowadzimy in-

tensywne konsultacje. Pewne jest natomiast spotkanie około połowy lutego poświę-

cone ostatniej sesji MIS. 

6. Zostanie rozprowadzona do wszystkich środowisk statystycznych publikacja elektro-

niczna na płycie CD poświęcona wykładom autorów Diagnozy Społecznej 2013. 

7. Z cyklu Tryptyk… zostanie przygotowane i rozpowszechniona publikacja elektronicz-

na.  

8. Rada Oddziału oczekuje zgody Urzędu Statystycznego w Warszawie na kontynuację 

użyczenia lokalu na potrzeby działalności Oddziału. O takie użyczenie wystąpiliśmy w 

grudniu 2013 r.  
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9. Sprawozdanie w przedstawionym wyżej kształcie Rada Oddziału przekazała do wia-

domości poza Radą Główną Kierownictwu US w Warszawie oraz udostępniła wszyst-

kim członkom Oddziału. 

Przewodniczący Rady Oddziału  
Warszawskiego PTS 

 
 

Władysław Wiesław Łagodziński 
 
 

Załącznik 1. 

Folder Panorama działalności Oddziału 2011–2013  

 

Warszawa, 21 stycznia 2014 r.   


