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Komunikat nr 4(13)/2013 
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 4 lipca  2013 r.  
za okres od 27 maja do 4 lipca 2013 r. 

 
I. 11 lipca 2013 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się uroczy-
stość z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Konferencja pt. 
„Jakość życia w Polsce. Aktualny stan i wyzwania w świetle badań”. Szef Kan-
celarii Prezydenta RP zaprosił na spotkanie szerokie grono przedstawicieli sta-
tystyki ze wszystkich środowisk z całego kraju. Zaproszeniem m.in. zostało 
zaszczycone Kierownictwo Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz cała Ra-
da Oddziału Warszawskiego PTS. 
Szczegółowe informacje o przebiegu uroczystości i Konferencji przekażemy w na-

stępnym komunikacie.  

 

II. Informacje bieżące: 

 
1. Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje, że 12 czerwca 2013 r.  

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

czące problematyki Internetu w życiu społeczeństwa polskiego. Problematykę 

zaprezentował dr Dominik Batorski pracownik naukowy Uniwersytetu War-

szawskiego, członek Rady Monitoringu Społecznego od 2003 r., autor opra-

cowań problematyki informatyki w Diagnozie Społecznej w latach 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011 i 2013. Seminarium adresowane było do kadry kierowniczej 

i analitycznej Urzędu. Pan doktor, na nasza prośbę, poświęcił swoją uwagę 

najważniejszym procesom i zjawiskom związanym z Internetem oraz niezwy-

kłym interakcjom społecznym, ekonomicznym, politycznym i cywilizacyjnym 

zachodzącym w Polsce wokół Internetu. Prezentacja zawierała opis metodo-

logii i technik badań zjawiska. Była przedstawiona w formie prezentacji kom-

puterowej. Cała prezentacja jest zamieszczona na portalu internetowym pod 

adresem: www.stat.gov.pl/pts  

2. W dniu 26 czerwca 2013 r. w siedzibie PAP w Warszawie odbyła się konfe-

rencja prasowa Rady Monitoringu Społecznego, na której przedstawiono 

wstępne wyniki Diagnozy Społecznej 2013  (faza terenowa tych badań została 

http://www.stat.gov.pl/pts�
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zakończona w trzeciej dekadzie maja br.; ogromny wkład w realizację tereno-

wą tych badań wnieśli ankieterzy z Mazowsza). W konferencji uczestniczyli 

prof. dr hab. Janusz Czapiński – Przewodniczący Rady Monitoringu i Wiesław 

W. Łagodziński – Sekretarz Rady Monitoringu oraz eksperci RMS: prof. dr 

hab. Tadeusz Szumlicz, dr Dominik Batorski i dr Paweł Strzelecki. Prezentacje 

przedstawione na konferencji można uzyskać po kontakcie z Przewodniczą-

cym RO lub BBiAS (gmach GUS; al. Niepodległości 208; tel. 22 608 32 74). 

3. We wrześniu br.  odbędzie się czwarte w tym roku seminarium, które prowa-

dzone będzie przez prof. dra hab. Tomasza Panka na temat metodologii ba-

dań i interpretacji wyników zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 

zagrożenia tymi zjawiskami. Szczegółowe określenie tematu przekażemy w 

końcu sierpnia br.  

4. W porozumieniu z TMH będą kontynuowane seminaria historyczno-

statystyczne poświęcone miastom – byłym siedzibom wojewódzkich urzędów 

statystycznych, a w tym Płockowi, Radomiowi i Siedlcom. Seminarium po-

święcone miastu Ciechanów przewidujemy na przełom I i II kwartału 2014 r. 

Seminaria odbędą się, odpowiednio: w październiku, listopadzie i grudniu. Je-

śli uzyskamy możliwość efektywnej współpracy ze środowiskami lokalnymi, to 

seminaria będą miały charakter wyjazdowy. Zakładamy, że - podobnie jak 

miało to miejsce w przypadku Ostrołęki - w seminariach będą uczestniczyli 

przedstawiciele władz miast oraz ich centrów informacyjnych.   

5. Rada Oddziału  na spotkaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdziła folder 

opisujący działalność popularyzacyjną, informacyjną i edukacyjną na temat 

statystyki prowadzoną przez Radę Oddziału od lipca 2011 r. do lipca 2013 r. 

Folder będzie rozpowszechniany w II połowie lipca br.   

6. Rada Oddziału przypomina  o obowiązku wnoszenia składek członkowskich 

zgodnie z zasadami opisanymi w Komunikacie nr 3(12)/2013 z dnia 24 maja 

2013 r. Przypominamy, że bardzo ważne jest, by przy bezpośredniej wpłacie 

na rachunek bankowy lub przelewem bardzo starannie i czytelnie wpisać imię i 

nazwisko, adres, nazwę województwa i miasta zamieszkania. Dane te są ko-

nieczne do szczegółowego rozliczenia wpłat i skierowania właściwych kwot na 

rachunek wewnętrzny (kartoteka) Oddziału Warszawskiego. Rada zachęca do 

wnoszenia składek, ponieważ pozwoli to na sukcesywną odbudowę i rozwój 

działalności Oddziału.  
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7. Przedstawiciel Oddziału uczestniczył w niezwykle interesującym i wartościo-

wym seminarium demograficznym organizowanym przez Instytut Statystyki  

i Demografii pod naukowym kierunkiem prof. dr hab. Ireny Elżbiety Kotowskiej 

na temat sytuacji współczesnej rodziny polskiej: zawiązywania się rodzin, 

płodności i dzietności, kohabitacji i zadowolenia z  „posiadania” dzieci. Mate-

riały będą dostępne na portalu Instytutu, a także przewiduje się ich wydanie  

w Zeszytach Naukowych ISiD. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się  

z materiałami u Przewodniczącego Rady Oddziału W. Łagodzińskiego (jest to 

sześć referatów, z tego dwa w języku polskim i cztery w języku angielskim). 

8. Informujemy, że ukazała się niezwykle interesująca publikacja prof. dra hab. 

Włodzimierza Okrasy - kierownika Katedry Metodologii Badań Socjologicznych 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. Wizje Aka-

demickiego Mazowsza – wyzwania i kierunki zmian. Prof. dr hab. W. Okrasa 

jest doradcą Prezesa GUS i Redaktorem Naczelnym SIT (półroczne pismo  

o statystyce polskiej wydawane w języku angielskim przez PTS), a także 

członkiem Komisji Metodologicznej oraz Komisji Edukacji Statystycznej GUS. 

Podobną publikację wydał US Lublin pod redakcją dra Krzysztofa Markow-

skiego - Dyrektora US.  

 

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 4 lipca 2013 r. 
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