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Komunikat nr 4(25)/2015 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 16 czerwca 2015 r.  

w sprawie działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS 

w I półroczu 2015 r. 

 

Na spotkaniu Rady Oddziału w dniu 16 czerwca 2015 r. zrealizowano nastę-

pujący porządek obrad: 

1. Informacja o seminarium prof. zw. dra hab. Józefa Pociechy (Oddział Krakowski). 

2. Podsumowanie działalności Oddziału za I półrocze 2015 r. 

3. Przyjęcie programu działalności Oddziału na II półrocze 2015 r. 

4. Przyjęcie procedur dotyczących przygotowań do seminariów. 

5. Propozycje informacji do przekazania na Plenum Rady Głównej PTS. 

6. Sprawy różne.  

 

 

Ad. 1. W dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się seminarium naukowe prof. zw. dra 

hab. Józefa Pociechy pt. Korzenie polskiej statystyki publicznej — statystyka i sta-

tystycy galicyjscy na początku XX wieku. Podstawowym celem seminarium było 

przedstawienie początków polskiej statystyki publicznej, której korzenie tkwią w sta-

tystyce galicyjskiej. Zostały poruszone m.in. takie zagadnienia, jak system statystyki 

publicznej oraz działalność polskich statystyków na terenie Galicji. Seminarium prze-

prowadzone zostało w trybie telekonferencji, aby zainteresowani historią statystyki 

publicznej pracownicy resortu, a także wszyscy członkowie PTS mogli uczestniczyć 

w wykładzie w czasie rzeczywistym. Duży wkład w udaną realizację telekonferencji  

z tego seminarium wniósł pan Krzysztof Kwolek z Wydziału Informatyki Urzędu Sta-

tystycznego w Warszawie. 

Prof. zw. dr hab. Józef Pociecha jest Przewodniczącym Rady Oddziału Krakow-

skiego PTS. Jest wybitnym specjalistą w zakresie teorii oraz zastosowań metod  tak-

sonomicznych w badaniach społeczno-ekonomicznych. Znaczącą rolę w jego pra-

cach naukowych odgrywają metody analizy demograficznej wykorzystywane w ba-

daniach demograficzno-społecznych. Pełną informację o Profesorze można znaleźć 

na naszej stronie internetowej: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/, gdzie rów-

nież zamieściliśmy informację o Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego  
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w Krakowie,  prezentację z seminarium naukowego oraz krótki biogram prof. Józefa 

Buzka — pierwszego Dyrektora GUS pochodzącego z Galicji i zasłużonego pracow-

nika nauki uczelni krakowskich, lwowskich i wiedeńskich.  

Na stronie umieszczono również link do zdigitalizowanej Statystyki Polski 1915 

znajdującej się na stronie internetowej Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana 

Szulca. Tę publikację Profesor uznał za niezwykle cenną, ze względu na to, że sta-

nowi ona w istocie pierwszy rocznik statystyczny Polski wydany w warunkach trwają-

cej I wojny światowej. 

Ad. 2. W I półroczu 2015 r. Rada Oddziału podjęła wiele różnego rodzaju inicja-

tyw (zał. nr 1). Przeprowadzonych zostało 5 seminariów naukowych, 2 wywiady dla 

radia (RDC), 1 wywiad dla telewizji (Super Stacja TV). Sekretarz Oddziału uczestni-

czył w spotkaniu, poświęconym krajobrazowi społecznemu Warszawy w 1945 roku, 

zorganizowanym przez Redakcję „Stolica” i Dom Spotkań z Historią. Oddział War-

szawski przygotował na to spotkanie skanokopie: mapy zniszczeń Warszawy z 1945 r. 

GUPK oraz Miesięcznika Statystycznego za okres styczeń–kwiecień 1945 r. W ma-

jowym wydaniu Warszawskiego Magazynu Ilustrowanego STOLICA Nr 5 opubliko-

wany został artykuł  napisany przez Władysława Wiesława Łagodzińskiego przy 

współpracy Barbary Czerwińskiej-Jędrusiak pt. Praga-Południe, czyli klucz do War-

szawy. Również w maju br. Przewodniczący Oddziału Władysław Wiesław Łagodziń-

ski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta Stołecznego War-

szawy, a dotyczącym zdrowia dzieci Warszawy. 

Ad. 3. W drugiej połowie roku Rada Oddziału przewiduje zorganizowanie nastę-

pujących seminariów: 

1) październik — prezentacja działalności wybranego urzędu statystycznego na 

przykładzie US w Lublinie w formule „charakterystyka województwa na podstawie 

badań, analiz, opracowań i publikacji przygotowanych przez US dla społeczeń-

stwa, samorządów, nauki i mediów lokalnych”. Seminarium poprowadzi dr Krzysz-

tof Markowski Dyrektor US w Lublinie wraz ze współpracownikami. Seminarium 

będzie realizowane w formule telekonferencji;  

2) listopad — seminarium pt. HISTORIA POLSKI W LICZBACH z udziałem autorów 

głównych opracowań z tej serii publikacji, a w tym prof. Juliusza Łukasiewicza, 

prof. Cezarego Kuklo, dr hab. Cecylii Leszczyńskiej i mgra Jana Bergera.  

      Do udziału w seminarium zaprosiliśmy także prof. dra Franciszka Kubiczka 
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Przewodniczącego Rady Statystyki. Seminarium będzie realizowane w formule 

telekonferencji; 

3) grudzień — seminarium pt. Polska 2015 po wyborach w świetle wyników badania 

Diagnoza Społeczna 2015, oraz na podstawie wcześniejszych edycji tego bada-

nia. W seminarium wstępnie zapowiedzieli udział prof. dr hab. Janusz Czapiński 

— Przewodniczący Rady Monitoringu Społecznego, główny autor projektu Dia-

gnoza Społeczna i współautor Raportu oraz prof. dr hab. Tomasz Panek współau-

tor projektu i współredaktor Raportu. Zaprosiliśmy także do udziału prof. dr hab. 

Irenę Elżbietę Kotowską Przewodniczącą KND. 

Ad. 4. Ze względu na rozszerzający się zakres zadań związanych z realizacją 

seminariów naukowych Rada Oddziału przyjęła zestaw procedur działania w tym za-

kresie. 

Ad. 5. Rada Oddziału podjęła decyzję o przekazaniu Radzie Głównej PTS do ak-

ceptującej wiadomości podsumowania z działalności Oddziału w I półroczu 2015 r. 

(zał. nr 1) oraz informacji, że na wniosek prof. dr hab. Elżbiety Gołaty została przy-

wrócona strona i baner (strona Oddziału Poznańskiego) Kongresu Statystyki Polskiej 

2012 r.: http://stat.gov.pl/pts_kongres2012/index.htm , a wiadomość o przywróceniu 

strony i materiałach z Kongresu zamieszczono na stronie internetowej PTS  

w AKTUALNOŚCICH (zał. nr 2). 

Ad. 6. Ponadto Rada Oddziału w ramach przedstawiania działalności członków 

Oddziału informuje, że  dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW (Katedra Ekonometrii  

i Statystyki SGGW w Warszawie), na konferencji współorganizowanej przez GUS  

i PTS pt.  Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej 

we wzmacnianiu pozytywnego wizerunku statystyki, wygłosiła referat pt. Problem 

stosowania jednolitych skal ekwiwalentności w analizie sytuacji dochodowej gospo-

darstw domowych. Konferencja odbyła się w Szczecinie w dniach 23–24 marca 2015 

roku. 

L i n k  d o  p r o g r a m u  k o n f e r e n c j i : http://szczecin.stat.gov.pl/seminaria-i-

konferencje/ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-okazji--dnia-statystyki-

polskiej/program-konferencji/  

Pani dr hab. Hanna Dudek jest Zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma „Quan-

titative Methods in Economics XVI (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych)”. 

Czasopismo to, wydawane przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastoso-
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wań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie, znajduje się na liście czasopism 

naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Jednocześnie informujemy, że Pani Redaktor przekazała członkom Oddziału za-

proszenie na XVI Konferencję Naukową Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicz-

nych 2015, która odbędzie się  22–23 czerwca 2015 (poniedziałek, wtorek) na tere-

nie kampusu SGGW ( http://mibe.sggw.pl). Organizatorem jest Katedra Ekonometrii  

i Statystyki SGGW.  

W nawiązaniu do powyższej informacji zwracamy się z uprzejmą prośbą do 

wszystkich członków naszego Oddziału o przekazywanie Radzie Oddziału ważniej-

szych informacji o swoich dokonaniach naukowych. Dzięki temu będziemy mogli  

w szerszym zakresie prezentować działalność Oddziału i jego członków. Wszystkie 

wiadomości w tym zakresie prosimy przesyłać na adres Sekretarza Rady Oddziału 

Barbary Czerwińskiej-Jędrusiak: b.czerwinska@stat.gov.pl   

 

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   

 

 

 


