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Komunikat nr 2(23)/2015 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 11 marca 2015 r.  

w sprawie działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS 

w okresie styczeń–marzec 2015 

 

W dniu 10 marca 2015 r. odbyło zebranie Rady Oddziału Warszawskiego PTS, na 

którym dokonano oceny prac Oddziału Warszawskiego w okresie od stycznia do 

marca 2015 r. Przedmiotem spotkania były następujące sprawy: 

 

1. Prace nad prezentacją dra Stanisława Paradysza. 

2. Seminarium dra Dominika Rozkruta. 

3. Przygotowanie do seminarium z prof. zw. drem hab. Józefem Oleńskim. 

4. Przygotowania do seminarium z prof. zw. drem hab. Mirosławem Szrederem. 

5. Współpraca z Warszawskim Magazynem Ilustrowanym „Stolica” nad historią 

           Pragi-Południe. 

6. Praca dla Rady Głównej PTS— protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów 

           PTS, materiały z Komisji Wniosków i Uchwał, obsługa portalu. 

7. Sprawy bieżące, w tym sprawa składek członkowskich.  

 

Ad. 1. Zakończyliśmy prace nad ostateczną redakcją prezentacji dra  Stanisława 

Paradysza. W efekcie wielu prac i dyskusji zamieściliśmy w Internecie pod adresem:  

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/  prezentację metodologiczną o badaniu za-

kładów przemysłowych w Polsce. Pierwotną prezentację uzupełniliśmy z własnej ini-

cjatywy o recenzję książki, której współautorem jest dr Stanisław Paradysz, a także  

o skanokopie kilku artykułów dotyczących tej problematyki. Ponadto, w porozumieniu 

z autorem, osobom zainteresowanym udostępniamy na życzenie tekst komentarza 

merytorycznego, który przygotował pan dr Stanisław Paradysz po seminarium. Zda-

niem Rady Oddziału wszyscy zainteresowani tą problematyką mają możliwość zapo-

znania się z całością tego zagadnienia. Oczekuje się, że w najbliższym czasie  

w miesięczniku Wiadomości Statystyczne (wspólne czasopismo GUS i PTS) ukaże 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
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się artykuł dra Stanisława Paradysza na ten temat. Ten tekst umieścimy również na 

stronie Internetowej pod adresem:  http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/.  

Ad. 2. W dniu 19 lutego br. odbyło się niezwykle ciekawe, bogate i inspirujące 

seminarium dra Dominika Rozkruta (Dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie) 

na temat Nauka i technika oraz społeczeństwo informacyjne w Polsce.  Z obszerną 

prezentacją dra Dominika Rozkruta, zawierającą ponad 200 slajdów, można się za-

poznać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Statystycznego  pod adre-

sem:  http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/. W miarę prac redakcyjnych nad pre-

zentacją będziemy na bieżąco wprowadzać uzupełnienia, korekty i poprawki. Rada 

Oddziału gorąco zachęca do zapoznania się z prezentacją ze względu na jej niezwy-

kłe bogactwo poznawcze i bardzo interesujący opis stanu badań tej problematyki  

w polskiej statystyce publicznej.  

Ad. 3. Zakończyliśmy przygotowania do seminarium z prof. drem hab. Józefem 

Oleńskim, które odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. (środa). Materiały dotyczące 

seminarium dostępne są na stronie internetowej PTS pod adresem:  

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/. Przypominamy, że seminarium dedykowane 

jest obchodom Dnia Statystyki Polskiej, który przypada każdego 9 marca w związku  

z rocznicą prezentacji na Sejmie Czteroletnim w 1789 r. pierwszego opracowania 

statystycznego o ludności ówczesnej Rzeczypospolitej oraz uchwałą Sejmu o spisie 

ludności. 

Ad. 4. Trwają prace nad jednym z najciekawszych seminariów metodologiczno- 

-statystycznych z prof. zw. drem hab. Mirosławem Szrederem (Uniwersytet Gdański) 

na temat różnic i podobieństw między badaniami sondażowymi i klasycznymi bada-

niami statystycznymi i socjologicznymi. Przygotowujemy się także do realizacji tego 

seminarium w formule telekonferencji z możliwością udziału wszystkich oddziałów  

PTS i wszystkich urzędów statystycznych w tym spotkaniu.  

Ad. 5. Na prośbę Redakcji Magazynu „Stolica” przygotowujemy opracowanie mo-

nograficzne statystyczno-ekonomiczne i społeczne historii dzielnicy Praga-Południe  

i jej dzisiejszej sytuacji. Pełny tekst prezentacji zamieścimy na naszej stronie interne-

towej pod adresem:  http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/. Orientacyjny termin 

zakończenia opracowania w maju br.  

Ad. 6. Rada Oddziału kontynuuje prace na rzecz Rady Głównej PTS. W tym za-

kresie:  

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
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1) przygotowaliśmy protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTS; projekt 

protokołu zostanie udostępniony na portalu po uzgodnieniach z Plenum i Pre-

zydium RG PTS, zgodnie ze Statutem PTS tekst protokołu zaakceptuje na-

stępne Walne Zgromadzenie Delegatów PTS w 2018 r.;   

2) przygotowaliśmy projekt wniosków programowych na podstawie tekstu  

mgr inż. Haliny Woźniak, która była na Walnym Zgromadzeniu PTS w dniu 14 

listopada 2014 r. Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków. Trwają konsul-

tacje nad ostateczną redakcją tekstu;  

3) kontynuujemy obsługę portalu dla Rady Głównej PTS. 

Ad. 7. W nawiązaniu do spotkania — Debata poświęcona krajobrazowi społecz-

nemu Warszawy w 1945 r. — w Domu Spotkań z Historią w dniu 16 stycznia 2015 r. 

zamieszczamy skanokopie okładki Magazynu „Stolica” z logo PTS, jako współu-

czestnika imprezy. W tym numerze „Stolicy” wykorzystano kalendarium zdarzeń war-

szawskich w 1945 r. 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek 

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

Peko S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki członkowskie 

PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie nas o doko-

naniu 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 Warszaw-

skiego 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 11 marca 2015 r. 
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