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Komunikat nr 4  

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 3 kwietnia 2012 r. 

 
1. Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje  członków i sympatyków, że 

Komitet organizacyjny oczekuje zgłaszania propozycji i wniosków  w sprawie 

„co powinna zawierać rezolucja powzięta w wyniku obrad Kongresu Statystyki 

Polskiej”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 18–20 kwietnia 2012 r.  

Propozycje można kierować na e-mail Przewodniczącego Rady Oddziału 

Wiesława Łagodzińskiego: w.lagodzinski@stat.gov.pl do 12 kwietnia br. ze 

względu na termin wyjazdu na Kongres, bądź na adres e-mail sekretariatu 

Kongresu: kongres2012@stat.gov.pl . Propozycje i wnioski powinny w synte-

tycznej formie zawierać intencje autora, którą można wprowadzić do tak zna-

czącego tekstu jak rezolucja Kongresu. 

2. Rada informuje, że 21 marca br. na prośbę Przewodniczącego RO prof. dr 

hab. Janusz Czapiński przeprowadził wielogodzinne seminarium na temat Jak 

przygotować, przeprowadzić i zinterpretować wyniki dobrego badania spo-

łecznego oraz jak spowodować żeby to badanie zainteresowało opinie pu-

bliczną, było interesujące, zrozumiałe i trafne. W seminarium uczestniczyło 

blisko 100 osób, a autorka najciekawszego pytania do prelegenta otrzymała 

egzemplarz Diagnozy Społecznej 2011 z dedykacją autora. Wszystkie dotych-

czasowe edycje Diagnozy można znaleźć w Internecie pod adresem: 

www.diagnoza.com   . Przypominamy, że wszystkie edycje diagnozy były re-

alizowane przez BBiAS przy Radzie Głównej PTS.  

3. W ramach programu seminariów dedykowanych Kongresowi Statystyki Pol-

skiej odbędą się dwa kolejne seminaria organizowane wspólnie z Sekcją Hi-

storii Gospodarczej TMH: 26 kwietnia 2012 r. na temat Dzielnice Warszawy  

w aktualnych porównaniach statystycznych (prezentują W. Łagodziński  

i B. Czerwińska-Jędrusiak; będzie to czwarte kolejne seminarium poświęcone 

Warszawie); 24 maja 2012 r. na temat Józef Buzek – pierwszy dyrektor GUS 

(prezentuje dr Ewa Bulska). Szczegółowe informacje prześlemy bezpośrednio 

do wszystkich członków Oddziału, a także zamieścimy na zakładce Oddziału 

na stronie Rady Głównej PTS. 
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4. W czerwcu br. na prośbę Rady Oddziału prof. dr  hab. Tomasz Panek prze-

prowadzi w siedzibie US w Warszawie seminarium metodologiczne na temat 

Jak przygotować, przeprowadzić i zanalizować badania zagrożenia ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz na temat wykluczenia społecznego i ubó-

stwa. Orientacyjny termin spotkania – pierwsza dekada czerwca . 

5. Ocenie udziału członków Oddziału Warszawskiego w Kongresie poświęcimy 

specjalne spotkanie Oddziału we wrześniu br. Na którym autorzy wystąpień 

Kongresowych będą mogli przedstawić tezy swoich referatów wygłoszonych  

w trakcie obrad. 

 

Rada informuje, że 11 lub 12 kwietnia odbędzie się zebranie Rady poświęcone 

zagadnieniom wymienionym w pkt 1, a także bieżącym zagadnieniom działalności 

Oddziału. Zostaną też przedstawione nasze działania na rzecz Kongresu. Wnioski  

i propozycje na to spotkanie mogą być zgłaszane do 10 kwietnia.  

Rada prosi wszystkie osoby do których dociera nasza poczta meilowa o poinfor-

mowanie osób z którymi nie mamy kontaktu, o poinformowanie o naszym komunika-

cie i przekazanie prośby o kontakt z Radą. Prosimy też o informacje o osobach   

o losach, których nie mamy wiedzy. Listę członków można uzyskać u Sekretarza Ra-

dy Oddziału pani Ewy Gałązki. 

We wszystkich bieżących sprawach kontaktować się można z Radą Oddziału pod 

adresami: w.lagodzinski@stat.gov.pl; e.galazka@stat.gov.pl; a.branicka@stat.gov.pl;  

  

 

Sekretarz RO 

Ewa Gałązka  

Przewodniczący RO  

Wiesław W. Łagodziński   

 


