
 

Komunikat nr 2(18)/2014 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 20 maja 2014 r.  

w sprawie działalności Oddziału w okresie od 4 marca 2014 r.  do  20 maja 2014 r. 

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje o pracach i działaniach zorga-

nizowanych w ciągu ostatnich dziewięciu tygodni.  

1. W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się seminarium naukowe prof. dr hab. 

Elżbiety Gołaty pt. Procesy demograficzne a rozwój dużych miast. Było 

to drugie spotkanie z cyklu „Tryptyk najważniejszych problemów współ-

czesnej Polski”. Prof. dr hab. E. Gołata przedstawiła w bardzo obszer-

nej prezentacji zagadnienia rozwoju demograficznego miast w świetle 

procesów starzenia się ludności. Jest to jedno z najciekawszych i naj-

bogatszych tematycznie seminariów naukowych, jakie RO zorganizo-

wała od początku działalności w tej kadencji. Kilkudziesięciostronicowa 

prezentacja zawiera niezwykłe bogactwo materiałów, informacji i opra-

cowań. Rozpowszechniliśmy tę informację do wszystkich oddziałów 

PTS w Polsce oraz do wszystkich zaproszonych gości. Po raz pierwszy 

taka dystrybucja wywołała reakcje i komentarze odbiorców przesyłki. 

Materiały seminaryjne zostały uzupełnione informacjami o dorobku na-

ukowym i dydaktycznym Pani Profesor, a także informacjami o działal-

ności Ośrodka Statystyki Miast w Poznaniu oraz innych ośrodków ba-

dania miast w kraju i za granicą. Seminarium dedykowaliśmy obchodom 

Dnia Statystyki Polskiej.  Prezentacja wraz z materiałami dostępna jest 

na stronie internetowej PTS w portalu GUS w zakładce Oddziału War-

szawskiego PTS. W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób. 

2. W dniu 1 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie Rady Oddziału, na któ-

rym podsumowano działalność za okres ostatnich 9 tygodni. Omówiono 

m.in. seminarium naukowe z prof. E. Gołatą, przygotowania do semina-

rium warsztatowego w sprawach badań transgranicznych, wystąpienie 

Rady Oddziału do Rady Głównej w sprawie programu wyborczego oraz 

przyjęto do PTS nowych członków.  
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3. W dniu 30 kwietnia br.  odbyło się seminarium warsztatowe Metodolo-

gia badań transgranicznych. Prezentacje przygotowała ekipa Urzędu 

Statystycznego w Rzeszowie pod kierunkiem Dyrektora Urzędu dra 

Marka Cierpiał-Wolana. Towarzyszyła mu ekipa ekspertów w składzie: 

dr Elżbieta Wojnar, Edyta Giełbaga, Józef Wojtak, Paweł Markocki  

z Ośrodka Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euro-

regionalnej. Jako komentarz do prezentacji ekipy rzeszowskiej przygo-

towaliśmy „ Uwagi metodologiczne do badań statystyczno-społecznych 

metodą ankietową na przykładzie transgranicznych badań prowadzo-

nych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie”. Materiały z seminarium 

po zakończeniu opracowania, podobnie jak z innych seminariów, zo-

staną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz rozprowadzo-

ne do zainteresowanych. W seminarium uczestniczyło ok. 50 osób. 

4. Rada Oddziału w efekcie swoich działań i współpracy z innymi oddzia-

łami spowodowała zwołanie Plenum Rady Głównej poświęcone kalen-

darzowi wyborczemu przed Walnym Zgromadzeniem PTS. Plenum 

ustaliło, że Walne Zgromadzenie odbędzie się 14 listopada br. w gma-

chu GUS, al. Niepodległości 208. Plenum przyjęło sprawozdanie finan-

sowe za rok 2013 na wniosek Wiceprezesa ds. Gospodarczych po uzy-

skaniu pełnej akceptacji Komisji Rewizyjnej. Plenum przyjęło projekt re-

gulaminu pracy Prezydium Rady Głównej i skierowało go do decyzji 

Walnego Zgromadzenia. Rady oddziałów zostały zobowiązane do prze-

prowadzenia do 30 sierpnia 2014 r. zebrań sprawozdawczo-

wyborczych, wyłonienia nowych rad oddziałów i wybrania delegatów na 

Walne Zgromadzenie PTS w proporcjach 1:10. Ponadto Plenum Rady 

Głównej wysłuchało informacji Redaktora Naczelnego Statistics  

in Transition - new series prof. dra hab. Włodzimierza Okrasy.  

5. Rada Oddziału na spotkaniu w dniu 13 maja 2014 r. wysłuchała infor-

macji jak w p. 4 i ustaliła, że program wyborczy, tj. zebranie i odpowied-

nie wybory, przeprowadzimy w czerwcu br. Formalnie rzecz biorąc, na 

Walnym Zgromadzeniu PTS będzie nas reprezentować 9 delegatów.  

6. Rada informuje, że seminarium z udziałem dra Bohdana Wyżnikiewi-

cza, Doradcy Prezesa GUS, na temat sytuacji gospodarczej Polski  

i perspektyw jej rozwoju odbędzie się 4 czerwca (środa) br.  
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o godz. 11,00 w gmachu US w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21. Informacje 

o seminarium będą dostępne na stronie internetowej PTS w zakładce 

Oddział Warszawski PTS. 

7. Szczegółowe informacje związane z zebraniem sprawozdawczo-

wyborczym oraz sprawozdanie z działalności za okres 2011–2014 Ra-

da Oddziału przedłoży do połowy czerwca br. Materiały te będą zawie-

rały także propozycje programowe na lata 2014–2018.  

 

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego 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, dnia 20 maja 2014 r. 
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