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Komunikat nr 3(12)/2013 
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 24 maja  2013 r.  
za okres od 27 marca do 24 maja 2013 r. 

 
1. Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje, że 11 kwietnia 2013 r.  

odbyło się w siedzibie US w Warszawie (ul. 1 Sierpnia 21) seminarium pt. Wy-

zwania nowej demografii Polski prof. dr hab. Ireny Elżbiety Kotowskiej. Semi-

narium adresowane było do kadry kierowniczej Urzędu i pracowników zajmu-

jących się opracowaniami analitycznymi. Pani profesor poświęciła swoją uwa-

gę najważniejszym procesom i zjawiskom demograficznym zachodzącym  

w Polsce na tle zjawisk demograficznych zachodzących w Europie i na świe-

cie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób. Pełna prezentacja za zgodą pani 

profesor dostępna jest na stronie internetowej PTS: www.stat.gov.pl/pts/ 

Odziały – Warszawa.  

2. W siedzibie US w Warszawie (ul. 1 Sierpnia 21) od 22 marca 2013 r. do 9 ma-

ja 2013 r. dostępna była w sali REGON wystawa poświęcona 100-leniej rocz-

nicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Autorem wystawy 

jest pan Jan Berger konsultant w Wydziale Archiwalnym w GUS. Eksponaty 

wystawy  są dostępne w Archiwum GUS (Al. Niepodległości 208, parter,  

email: d.minasz@stat.gov.pl). 

3. 9 maja 2013 r. w siedzibie TMH na Rynku Starego Miasta 29/31 odbyło się 

spotkanie poświęcone twórcom Głównego Urzędu Statystycznego pt. Wspo-

mnienia o twórcach GUS w 95. rocznicę jego powstania, profesorach Ludwiku 

Krzywickim i Janie Rutkowskim. w trzyczęściowej prezentacji omówiono 

szczegółowo biogramy: Ludwika Krzywickiego (Jan Berger) i Jana Rutkow-

skiego (dr Ewa Bulska). W części trzeciej pan W. Łagodziński omówił zdarze-

nia i okoliczności poprzedzające powołanie GUS z okresu 1914–1918 (czer-

wiec). Zwrócił szczególną uwagę na pierwsze półrocze 1918 r. i niezwykle 

barwne okoliczności rodzenia się koncepcji Głównego Urzędu Statystycznego. 

Podkreślił też trzy niezwykłe prawidłowości towarzyszące działalności GUS do 

chwili obecnej, tj. ta sama nazwa, te same kompetencje i pełna niezależność. 

Spotkanie zamknęło cykl prezentacji historycznych poświęconych 95-leciu 

GUS.  

http://www.stat.gov.pl/pts/�


 2 

4. Rada Oddziału zgłosiła do organizatorów seminarium z okazji Międzynarodo-

wego Roku Statystyki pt. Statystyka – wiedza – rozwój (Łódź 17–18 paździer-

nika 2013 r.) propozycje wygłoszenia referatu poświęconego promocji i popu-

laryzacji wiedzy o historii i rozwoju instytucji statystycznych na ziemiach pol-

skich na sesji Statystyka przyjazna dla wszystkich. Uzupełnieniem do referatu 

będzie unikalny przegląd wszystkich prezentacji, referatów i wystąpień, jakie 

przygotowaliśmy od lipca 2011 r. do lipca 2013 r. Oceniając na podstawie sta-

nu zaawansowania prac folder będzie upubliczniony w I połowie lipca 2013 r.  

5. Rada Oddziału kontynuuje prace nad historią statystyki warszawskiej. Planu-

jemy przygotowanie foldera pt. 150 lat statystyki warszawskiej, który dedyku-

jemy 95-leciu GUS i zaprezentujemy na seminarium w listopadzie br., które 

będzie poświęcone 95-leciu GUS.  

6. 10 czerwca 2013 r. w ramach kolejnej edycji konferencji dydaktycznej Metody 

jakości nauczania (10 czerwca – Uniwersytet Łódzki) odbędą się uroczystości 

jubileuszowe 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Prezesa Rady Głównej 

PTS prof. dr hab. Czesława Domańskiego.  

7. 23 maja 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Spo-

łecznej i Rodziny na którym zespół pani prof. dr hab. Ireny E. Kotowskiej 

przedstawił informacje o zjawiskach migracyjnych w Polsce. Jest to trzecie ko-

lejne spotkanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w którym uczestniczył 

nasz przedstawiciel. Prezentacje przedstawione na tych spotkaniach, za zgo-

dą pani prof. dr  hab. I. Kotowskiej dostępne będą na stronie internetowej PTS 

(podstrona Oddziału Warszawskiego). 

8. 12 czerwca 2013 r. o godz. 1100   w siedzibie US w Warszawie (ul. 1 Sierpnia 

21, sala 204, II piętro) odbędzie się trzecie z kolei seminarium naukowo-

metodyczne poświęcone problematyce zjawiska Internetu oraz metodom  

i technikom ich badania. Seminarium poprowadzi dr Dominik Batorski wybitny 

specjalista w zakresie tej tematyki, członek Rady Monitoringu Społecznego, 

pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacje z poprzednich 

dwóch seminariów są dostępne na naszej stronie internetowej, natomiast pre-

zentacja dr Dominika Batorskiego będzie dostępna 20 czerwca 2013 r.  

9. W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o opłacaniu składek członkowskich 

Rada Oddziału informuje, że za zgodą Rady Głównej można wpłacać składki 

na konto Rady Głównej na numer: 65124062181111001050433604 z dopi-
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skiem Polskie Towarzystwo Statystyczne. Wpłacone składki będą księgowane 

w ramach księgowości wewnętrznej RG na subkonto Oddziału Warszawskie-

go PTS. Przypominamy, iż składka roczna wynosi 30 zł. Opłacamy składki za 

2012  i 2013  rok. Zaległości za lata poprzednie z inicjatywy Rady Oddziału 

zostaną objęte tzw. „abolicją składkową”. Osoby zainteresowane wpłaceniem 

składek bezpośrednio do Rady Oddziału proszone są o kontakt z Przewodni-

czącym Rady Oddziału tel. 22 449 40 44 lub 22 464 20 03 lub Skarbnikiem 

Rady Oddziału 22 464 23 19. Pozostałe informacje dotyczące spraw człon-

kowskich, w tym spraw legitymacji pozostają według ustaleń z poprzedniego 

protokołu.  

10. Rada Oddziału informuje, że ukazała się niezwykle interesująca książka prof. 

dr hab. Bogdana Stefanowicza pt. Informacja. Wiedza. Mądrość (Biblioteka 

Wiadomości Statystycznych. Warszawa 2013). Jest to opracowanie w którym 

autor wyjaśnia i analizuje znaczenie pojęć: informacja, wiedza oraz mądrość. 

Prezentuje definicje i ich interpretacje, koncepcje pojęć, właściwości, a także 

takich cech jak: jakość, różnorodność i funkcje. Publikacja dostępna jest w In-

formatorium US w Warszawie, Informatorium GUS (Al. Niepodległości 208; 

blok A, wejście bezpośrednio od ulicy). W najbliższym czasie przygotujemy 

obszerniejszą informację o tej publikacji.  

11.  W ramach uzupełnienia zaległych informacji przypominamy, że 13 lutego br. 

na zaproszenie Lions Club Warszawa została przygotowana prezentacja po-

święcona problematyce Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-

kań 2011.  

 

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 24 maja 2013 r. 
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