
Komunikat nr 3  

Rady Oddziału Warszawskiego  

Polskiego Towarzystwa Statystycznego  

z dnia 20 stycznia  2012r. 

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje członków i sympatyków, że w toku 

prac nad rekonstrukcją, uporządkowaniem i aktywizacją  naszej działalności  wyko-

naliśmy następujące działania : 

1. Uzupełniliśmy  w trybie  statutowym skład Rady Oddziału powołując na funkcję 

Sekretarza RO Panią Ewę GAŁĄZKĘ, Specjalistę w Wydziale Organizacji  

(tel. 22 464 23 15; mail e.galazka@stat.gov.pl; ul. 1 Sierpnia 21; II piętro, Se-

kretariat Urzędu). 

2. Wystąpiliśmy do Rady Głównej o:  

a. zgodę na abolicję składkową do końca 2011 roku i uzyskaliśmy taką 

zgodę; 

b. zgodę na trzyetapową procedurę weryfikacji składu członkowskiego;  

w trzecim etapie tej procedury wystąpimy z prośbą o złożenie deklaracji  

dalszej przynależności; ten etap przewidujemy na koniec marca  br. 

3. Zostaliśmy zobowiązani przez RG do wyjaśnienia sprawy składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej. Gdyby zaistniała konieczność wyboru części lub całości 

Komisji Rewizyjnej, to przewidujemy realizację tego zadania w marcu, łącznie 

z trzecim etapem weryfikacji członkowskiej. 

4. Rada Oddziału uzyskała siedzibę w gmachu Urzędu Statystycznego w War-

szawie (ul. 1 Sierpnia 21; III piętro pok. 322 ;tel. 22  464 20 03). 

5. RO aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do Kongresu Statystyki  Polskiej   

z okazji jubileuszu 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Statystyczne-

go (przygotowujemy wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie  publi-

kację elektroniczną WARSZAWA FENIKSEM  XX WIEKU; zgłosiliśmy przygo-

towanie referatu oraz udział w dyskusjach panelowych). W załączeniu infor-

macja  Komitetu Organizacyjnego o Kongresie.  

6. Kontynuujemy  współpracę z Towarzystwem  Miłośników Historii ( poniżej in-

formacja o ostatnim seminarium). 
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W dniu 19 stycznia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie w Towarzystwie Miło-

śników Historii, zorganizowane wspólnie przez Radę Oddziału Warszawskiego 

PTS i Sekcję Historii Społeczno-Gospodarczej TMH, na temat powszechnych 

spisów rolnych w perspektywie historycznej i ostatniego spisu rolnego. Refera-

ty przygotowali Pan Jan Berger (spisy rolne w kontekście historycznym) i pan 

Władysław Wiesław Łagodziński (ostatni spis powszechny w kontekście euro-

pejskim). Do dyskusji zaproszono pana Sławomira Mierzejewskiego, emery-

towanego pracownika GUS. Trwają prace nad kolejnymi prezentacjami przy-

gotowywanymi przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS. Rada Oddziału 

przypomina, że wszystkie spotkania mają charakter otwarty, a o kolejnych 

spotkaniach z wyprzedzeniem powiadamiamy na dostępne nam adresy.  

7. Materiały  wysyłamy na dostępne nam adresy mailowe oraz zamieszczamy na 

stronie internetowej GUS w zakładce PTS. Nad formą kontaktu z osobami,  

z którymi nie mamy łączności internetowej pracujemy, ponieważ ze względu 

na ograniczone środki RO nie jest w stanie korzystać z płatnej poczty. Bę-

dziemy wdzięczni za każdą propozycję, która pozwoli nam sprawnie rozwiązać 

ten problem. Wszystkie osoby, do których dotarliśmy, prosimy o przekazywa-

nie informacji innym, bądź przynajmniej sprawdzenie, czy taka informacja do 

nich dotarła.  

 

 

Sekretarz RO 

Ewa Gałązka  

 

Przewodniczący RO  

Wiesław W. Łagodziński   

 


