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Komunikat nr 7(16)/2013 
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 z dnia 19 listopada  2013 r.  
w sprawie działalności Oddziału w okresie 30 września – 19 listopada 2013 r. 

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje o pracach i działaniach zorga-

nizowanych w ciągu ostatnich sześciu tygodni.  

1.   W dniach 21–22 października br. w Lublinie odbyła się ogólnokrajowa Konfe-

rencja Naukowa „Rodzina 2013”. W drugim dniu Konferencji przedstawiliśmy 

referat pt. Rodziny i gospodarstwa domowe w Warszawie i na Mazowszu na 

tle kraju. Referat W. Łagodzińskiego i B. Czerwińskiej-Jędrusiak wygłosił      

W. Łagodziński.  Referat dostępny jest na naszej podstronie na portalu GUS. 

Na Konferencji było licznie reprezentowane środowisko warszawskie. Referaty 

wygłosili: dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS, dr Agnieszka Zgierska – 

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Lucyna    

Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku 

Pracy. Organizatorzy przewidują opublikowanie dorobku Konferencji w odręb-

nym tomie.  

2.   W  okresie  od  sierpnia  do  połowy listopada br. prezentowaliśmy w telewizji    

     i radio problematykę Mazowsza na tle kraju w różnych dziedzinach życia     

(demografia, bezrobocie, warunki życia i ubóstwo, samobójstwa, problemy 

feminizacji i starzenia się społeczeństwa itd.). Duże zainteresowanie wzbudził 

nasz referat z Lublina, któremu poświęcono blisko 40-minutową audycję ra-

diową w RDC. Spotkania odbyły się w następujących terminach  – w Super-

stacji w dniach: 27 sierpnia, 3 października, 6 listopada; w Radiu Dla Ciebie        

w dniach: 27 września, 12 października, 9 listopada; a w TVP w dniu 3 paź-

dziernika.  

3.   14 października br. ukazał się drukiem tom Diagnoza Społeczna 2013. Za-

wiera on liczne informacje dotyczące Warszawy i Mazowsza. Ze względu na 

dużą liczebność podpróbki z terenu naszego województwa, a także możliwość 

dostępu do jednostkowych danych zanonimizowanych  istnieje unikalna szan-

sa prowadzenia własnych analiz i opracowań. Pełny tekst raportu umieszczo-

ny jest w Internecie pod adresem: www.diagnoza.com  Przypominamy, że an-

kieterzy z terenu naszego województwa stanowili najliczniejszą grupę spośród 

wykonawców tego badania w terenie.  

http://www.diagnoza.com/
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4.  Diagnoza Społeczna 2013 będzie przedmiotem jednodniowej konferencji na-

ukowej na początku grudnia br. Na tej konferencji  oprócz raportu podstawo-

wego zostaną przedstawione unikalne i rewelacyjne raporty tematyczne doty-

czące m.in. rozwoju ludnościowego i dzietności, bezrobocia i warunków życia.  

5.   W dniu 18 października br. odbyło się w zmniejszonym składzie Plenum Ra-

dy Głównej PTS, w którym uczestniczył Wiceprezes Rady Głównej  

i Przewodniczący Rady Oddziału W. Łagodziński. Zebrani ustalili, że rok 2014 

zamknie kadencję Rady Głównej, a to oznacza, że w pierwszej połowie roku 

odbędą się wybory w oddziałach, a w drugiej (najprawdopodobniej w listopa-

dzie) odbędzie się Walne Zgromadzenie PTS. W związku z tym RO Warszawa 

musi pilnie rozpocząć przygotowania do tego ważnego spotkania.  

6.   W dniu 19 listopada br. odbyło się w siedzibie US w Warszawie seminarium 

naukowe pt. Źródła finansowania systemu zabezpieczenia społecznego         

w Polsce. Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz jest wybitnym specjalistą w zakresie 

problematyki zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń, instytucji finanso-

wych itp. Seminarium to zamknęło cykl 5 spotkań z autorami Diagnozy      

Społecznej na temat najbardziej palących zagadnień społecznych współcze-

snej Polski. W tym cyklu wcześniej wystąpili kolejno: prof. dr hab. Janusz 

Czapiński, prof. dr hab. Elżbieta Irena Kotowska, prof. dr hab. Tomasz Panek  

i dr Dominik Batorski. 

7.  19 listopada br. odbyło się spotkanie RO, na którym omówiono i przyjęto usta-

lenia dotyczące terminu zebrania wyborczego, programu spotkań i szkoleń, 

współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz przyjęto nowych członków.  

8.   Rada Oddziału proponuje:  

a.  Termin spotkania wyborczego ustalić wstępnie na maj 2014 r. i potwierdzić 

go po Plenum Programowym Rady Głównej, które planowane jest na prze-

łomie stycznia i lutego 2014 r.  

b.  W związku z tym Rada Oddziału upoważnia Przewodniczącego do konsul-

tacji personalnych i przygotowania materiałów na zebranie (do akceptacji  

Rady Oddziału).  

c.  Proponujemy zorganizowanie w pierwszej połowie roku trzech szkoleń   

naukowo-metodologicznych na następujące tematy: Wieś, rolnictwo,        

gospodarka żywnościowa (prof. dr hab. Józef Zegar), Rozwój ludnościowy 

Polski (prof. dr hab. Elżbieta Gołata), Rozwój gospodarczy i przemysłowo-
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techniczny Polski (uzgodnienia z autorem wkładu trwają). Spotkania odbę-

dą się w styczniu, marcu i maju w siedzibie US w Warszawie. Spotkanie 

marcowe będzie jednocześnie dedykowane Dniowi Statystyki Polskiej, tj.    

9 marca (9 marca 1789 r. na jednym z posiedzeń Sejmu Czteroletniego 

Fryderyk hr. Moszyński przedstawił pierwszy w Polsce i w Europie raport 

statystyczny o sytuacji ludnościowej i zatrudnieniowej na terenie kraju).  

d. Rada Oddziału ustaliła, że po wykładzie prof. dra hab. Tadeusza Szumlicza   

      (SGH) przygotujemy i rozpowszechnimy płytkę CD zawierającą 5 wykładów   

      tego cyklu pt. Autorzy Diagnozy Społecznej o metodologii i znaczeniu badań  

      współczesnej Polski.  

e. Proponujemy ponadto zorganizowanie trzech spotkań popularyzacyjnych 

wspólnie z TMH na temat: Radom i okolice – relacja historyczno-

statystyczna; Warszawa, Mazowsze, Polska – wzbogacona i znowelizowa-

na wersja referatu z Lublina; Statystyka Warszawy 1914–2014. Fakty, wy-

darzenia, zjawiska i dramaty. Spotkania odbędą się w lutym, kwietniu           

i czerwcu w siedzibie TMH na Rynku Starego Miasta w Warszawie.  

9.  Rada  Oddziału  przyjęła  do  wiadomości  informację  o możliwości współpracy 

     z Domem Spotkań z Historią przy przygotowaniu wystawy i prelekcji o rozwoju   

     ludnościowym  Warszawy. Jesteśmy  w  fazie   bardzo   wstępnych  konsultacji    

     i  trudno przewidzieć, jak potoczą się dalsze uzgodnienia.  

 

 We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału     

Warszawskiego 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 19 listopada 2013 r. 

mailto:w.lagodzinski@stat.gov.pl
mailto:e.galazka@stat.gov.pl

