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Komunikat nr 1(28)/2016 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 3 lutego 2016 r.  

w sprawie spotkania dotyczącego bieżącej działalności  

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS w składzie: Władysław Wiesław Łagodziński, 

Krzysztof Kowalski, Ewa Gałązka i Barbara Czerwińska-Jędrusiak, odbyła spotkanie 

w następujących sprawach: 

1. Przeprowadzone seminaria. 

2. Przygotowanie do seminarium dra Bohdana Wyżnikiewicza. 

3. Filmy z seminariów udostępnione na You Toube przez dra Bogusława Lasoc-

kiego. 

4. Planowane kolejne seminaria. 

5. Publikacja mgr Bożeny Łazowskiej. 

6. Współpraca przy organizacji Olimpiady Statystycznej. 

7. Współpraca Oddziału z różnymi organizacjami. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1.  

W dniu 17 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było się seminarium pt. Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy?, 

które było transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych w wojewódz-

twach na terenie kraju. 

Ideą spotkania był opis stanu polskiego społeczeństwa widziany oczami autorów 

raportu na tle wyników badania Diagnoza Społeczna 2015 z wykorzystaniem wyników 

badań z lat 2009, 2011 i 2013.  

Program seminarium naukowego składał się z indywidualnych wystąpień poszcze-

gólnych współautorów raportu Diagnoza Społeczna 2015. Swoje oceny i opinie autor-

skie przedstawili: prof. dr hab. Janusz Czapiński (profesor w UW; Przewodniczący 

Rady Monitoringu Społecznego; Prorektor WSFiZ;), prof. dr hab. Irena Elżbieta Ko-

towska (Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN; profesor w SGH); 

prof. zw. dr hab. Tomasz Panek (Wiceprzewodniczący Rady Monitoringu Społecz-

nego; SGH).  
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Seminarium prowadził Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS, Se-

kretarz Rady Monitoringu Społecznego — Władysław Wiesław Łagodziński. 

Raport z badania dostępny jest w Internecie pod adresem www.diagnoza.com   

Prezentacja z Konferencji Prasowej poświęconej finalnemu raportowi Diagnoza Spo-

łeczna 2015, która odbyła się w dniu w dniu 24  listopada 2015 r. w Centrum Prasowym 

PAP, dostępna jest na stronie internetowej PTS http://pts.stat.gov.pl   

Seminarium to zamykało cykl spotkań naukowych Oddziału Warszawskiego PTS 

w 2015 r. Spotkanie to cieszyło się wyjątkową popularnością, na sali było ok. 100 osób, 

a ponadto uczestniczyło w tym seminarium w systemie LYNC kilkaset  osób z 43 punk-

tów odbioru. 

W dniu 27 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

odbyło się seminarium pt. „Przekształcenia systemu finansowego w okresie trans-

formacji w Polsce”. Wykład na temat przekształceń systemu finansowego wygłosiła 

prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz specjalizująca się w zagadnieniach makroeko-

nomicznych, w tym szeroko pojętej problematyce finansów. Jest autorką kilku podręcz-

ników, kilkuset artykułów, kilkudziesięciu raportów i ekspertyz. Za osiągnięcia dydak-

tyczne odznaczona została srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi. W styczniu 2016 r. 

prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz została wybrana przez Sejm w skład Rady Polityki 

Pieniężnej.  

Seminarium naukowe było transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów staty-

stycznych w województwach na terenie kraju. Cieszyło się dużym zainteresowaniem, 

na sali było ok. 50 osób, a ponadto uczestniczyło w tym seminarium w systemie LYNC 

kilkaset osób w 44 punktach odbioru. 

Seminarium było pierwszym z cyklu spotkań pod zbiorczym tytułem „25 lat trans-

formacji (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii eksper-

tów”. Cały cykl będzie zrealizowany w pierwszym półroczu 2016 r. Inspiracją do zor-

ganizowania seminarium naukowego na ww. temat była publikacja prof. dr hab. Gra-

żyny Ancyparowicz pt. „Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku 

transformacji ustrojowej w Polsce”, wydana przez Spółdzielczy Instytut Naukowy  

w Sopocie. 

Wszystkie materiały z seminariów (plakaty, broszury i prezentacje) są dostępne 

pod adresem internetowym: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa ,a materiały fil-

mowe (zawierające przebieg kolejnych seminariów) na portalu YouTube.com – na 

http://www.diagnoza.com/
http://pts.stat.gov.pl/
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
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kanale filmowym pod nazwą PTS_OW . Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest 

również z poziomu Google. 

Ad. 2. Rozpoczęte zostały przygotowania do seminarium naukowego na temat 

przemian gospodarczych w Polsce w okresie transformacji (1989–2015). Wykład 

na ten temat wygłosi dr Bohdan Wyżnikiewicz. Będzie to drugie seminarium w cyklu 

spotkań organizowanych przez Oddział Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 

lat transformacji (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii 

ekspertów” 

Ad. 3. Rada Oddziału przypomina, że dr Bogusław Lasocki członek Oddziału 

Warszawskiego PTS uruchomił, dla członów PTS i wszystkich zainteresowanych, spe-

cjalny kanał filmowy na YouTube, gdzie są zamieszczane materiały filmowe z semi-

nariów.  

W ramach promocji i popularyzacji dorobku seminaryjnego Oddziału Warszaw-

skiego zamieszczamy, poczynając od seminarium prof. dra hab. Mirosława Szredera 

(kwiecień 2015 r.) , materiały filmowe na portalu YouTube.com – na kanale filmowym 

pod nazwą PTS_OW . Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu 

Google. Już 13 filmów z seminariów naukowych Oddziału Warszawskiego PTS zo-

stało opracowanych i opublikowanych na kanale filmowym PTS OW na You Tube. 

 Można obejrzeć nagrania filmowe z następujących seminariów: 

Wartość poznawcza reprezentacyjnych badań statystycznych w konfrontacji  

z badaniami sondażowymi realizowanymi w Polsce 

Prof. dr hab. Mirosław Szreder:  https://www.youtube.com/watch?v=SOpQ7r4ff0w 

 

Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na po-

czątku XX wieku 

Prof. dr hab. Józef Pociecha: https://www.youtube.com/watch?v=7GXmEI2v0lo  

 

Seminarium poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie MIS 

2015 w Rio de Janeiro w Brazylii  

Mgr Władysław Wiesław Łagodziński (wprowadzenie) i prof. dr hab. Czesław Do 

      mański (wykład):  https://youtu.be/i1xX-cBF4Aw  

Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa:  https://youtu.be/TNfjFPzKyls  

Dr Marek Cierpiał-Wolan:  https://youtu.be/gG1GRn9gOi4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOpQ7r4ff0w
https://www.youtube.com/watch?v=7GXmEI2v0lo
https://youtu.be/i1xX-cBF4Aw
https://youtu.be/TNfjFPzKyls
https://youtu.be/gG1GRn9gOi4
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Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola w polskiej sta-

tystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego w Lublinie 

Dr Krzysztof Markowski:  https://www.youtube.com/watch?v=Gpx6zwi3MJs 

Dr Andrzej Jakubowski:   https://www.youtube.com/watch?v=DsIDW2kjUw8 

Dr Sławomir Dziaduch:    https://www.youtube.com/watch?v=AVrSKd0S2O8 

Mgr Magdalena Rosołowska:   https://www.youtube.com/watch?v=Iv0nwc6uiGM 

 

Diagnoza Społeczna 2015. Jacy jesteśmy? Jak żyjemy? 

Prof. dr hab. Janusz Czapiński: https://www.youtube.com/watch?v=25EuO7B98iI   

Prof. dr hab. Tomasz Panek:  

https://www.youtube.com/watch?v=RX_W7OneMWA   

Prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska:  

https://www.youtube.com/watch?v=I2F5R3-KrDE   

 

Przekształcenia systemu finansowego w okresie transformacji w Polsce  

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz:  

https://www.youtube.com/watch?v=oDEXTVq03gs 

 

Ad. 4. Rada Oddziału wstępnie zaakceptowała kolejne seminaria na pierwsze pół-

rocze 2016 r. w cyklu pt. „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dzie-

dzinach życia kraju w opinii ekspertów”. W tym cyklu przewidujemy spotkania: 

 Luty 2016 r. — Dr Bohdan Wyżnikiewicz — Przemiany gospodarcze w Polsce  

w okresie transformacji. Trwają uzgodnienia z autorem prelekcji. 

 Marzec 2016 r. — Przemiany statystyki polskiej w 1989–2015:  

Część I – mgr Władysław Wiesław Łagodziński — Kalendarium zdarzeń i ich znacze-

nie dla statystyki.  

Część II — prof. dr hab. Józef Oleński — Co czeka polską statystykę w najbliższych 

latach? (tytuł roboczy). 

 Kwiecień 2016 r. — Prof. dr hab. Tomasz Panek — Jak się zmieniły warunki 

życia polskich rodzin i Polaków w okresie transformacji? 

 Maj 2016 r. — Prof. dr hab. Elżbieta Gołata — Przemiany demograficzne Polski  

i ich skutki dla przyszłości kraju.  

 Czerwiec 2016 r. — Dr Dominik Batorski — 25 lat przemian w komunikacji  

i informacji, czyli czy rewolucja informacyjna przekształciła nasze umysły? (telefony 

https://www.youtube.com/watch?v=Gpx6zwi3MJs
https://www.youtube.com/watch?v=DsIDW2kjUw8
https://www.youtube.com/watch?v=AVrSKd0S2O8
https://www.youtube.com/watch?v=Iv0nwc6uiGM
https://www.youtube.com/watch?v=25EuO7B98iI
https://www.youtube.com/watch?v=RX_W7OneMWA
https://www.youtube.com/watch?v=I2F5R3-KrDE
https://www.youtube.com/watch?v=oDEXTVq03gs
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komórkowe, komputery, tablety, Internet, systemy zintegrowane komunikacji, prze-

kazu i odtwarzania; czy jest granica dynamiki przekształcenia systemów informacji  

i komunikacji międzyludzkiej).  

Ad. 5. Rada Oddziału informuje, że nakładem Centralnej Biblioteki Statystycznej 

im. Stefana Szulca ukazała się publikacja Bożeny Łazowskiej (Dyrektora Central-

nej Biblioteki Statystycznej) pt. Działalność badawcza Głównego Urzędu Staty-

stycznego w okresie II Rzeczypospolitej. Publikacja wydana w formacie B5 i o ob-

jętości 490 stron składa się z następujących rozdziałów:   

Wstęp 

Rozdział I Geneza działalności badawczej GUS  

 Geneza GUS  

 Tworzenie podstaw GUS podczas I wojny światowej  

 Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego  

 Twórcy Urzędu  

Rozdział II Początki działalności badawczej GUS w okresie 

II Rzeczypospolitej  

 Organizacja GUS  

 Siedziba Urzędu. Pierwsze prace badawcze  

 Metody badawcze i technologia pracy GUS  

Rozdział III Badania demograficzne GUS i statystyka miejska  

 Badania demograficzne  

 Polski Instytut Badania Zagadnień Ludnościowych  

 Pierwszy powszechny spis ludności w 1921 r.  

 Drugi powszechny spis ludności w 1931 r.  

 Statystyka miejska  

Rozdział IV Badania gospodarcze i społeczne GUS  

 Statystyka rolnicza  

 Statystyka przemysłu  

 Statystyka handlu zagranicznego i komunikacji  

 Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen  

 Statystyka społeczna  

 Statystyka oświaty i kultury  

 Statystyka samorządu, sądownicza, wyborcza  

 Współpraca GUS z Instytutem Gospodarstwa Społecznego  

Rozdział V Wydawnictwa i działalność informacyjna GUS  

 Wydawnictwa i prace informacyjne 
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 Prace poligraficzne  

 Biuro kartograficzne  

 Biblioteka i archiwum GUS  

Rozdział VI Międzynarodowa współpraca naukowa GUS  

 Początki instytucjonalnej współpracy międzynarodowej 

 Organizacja XVIII Sesji Międzynarodowego Instytutu 

Statystycznego w Warszawie  

 Współpraca międzynarodowa GUS w latach 30-tych XX wieku  

 Międzynarodowa wymiana naukowych wydawnictw statystycznych  

 Statystyka międzynarodowa w wydawnictwach GUS  

Rozdział VII Działalność badawcza GUS w kontekście badań statystycznych w Eu 

ropie  

 Organizacja GUS na tle urzędów statystycznych Europy  

 Zakres badań statystycznych GUS w porównaniu z innymi urzędami statystycz-

nymi w Europie  

Podsumowanie 

Aneks nr 1 - Biogramy ludzi nauki pracujących w GUS i z Urzędem współpracują 

cych w okresie II Rzeczypospolitej 

Aneks nr 2 - Statuty organizacyjne GUS w okresie II Rzeczypospolitej  

Aneks nr 3 – wybrane dokumenty GUS z lat 1918-1939 

Bibliografia 

Streszczenie w języku angielskim 

Streszczenie w języku niemieckim 

Streszczenie w języku rosyjskim  

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Centralnej Biblioteki Statystycznej pod 

adresem: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=find-c&ccl_term=WSC=(12345)  

 

Ad. 6. W dniu 18 styczna 2016 r. Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego 

PTS Władysław Wiesław Łagodziński został zaproszony przez Z-cę Dyrektora Urzędu 

Statystycznego Agnieszkę Ajdyn do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego 

- Olimpiada Statystyczna w składzie Komitetu Okręgowego województwa mazowiec-

kiego. Takie przedsięwzięcie zainicjowano po raz pierwszy i Komitet Okręgowy liczy 

na pomoc osoby tak doświadczonej w organizowaniu różnego rodzaju konkursów sta-

tystycznych. Rada Oddziału zadeklarowała pełną pomoc i współpracę przy realizacji 

zadań Komitetu Okręgowego. 

 

http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=find-c&ccl_term=WSC=(12345)
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Ad. 7.  

W dniu 15 stycznia 2016 r. na zaproszenie Domu Spotkań z Historią w War-

szawie (DSH) odbyło się spotkanie w sprawie opracowania przez Radę Oddziału War-

szawskiego PTS informacji na temat ludności Warszawy w latach 1945–1955 na po-

trzeby wystawy organizowanej przez DSH. W dniu 25 stycznia opracowany przez mgra 

Wiesława Władysława Łagodzińskiego i mgr Barbarę Czerwińską-Jędrusiak w formie 

tekstu i zestawu wykresów został przekazany DSH.  

Ww. przedstawiciele RO otrzymali z Domu Spotkań z Historią zaproszenie na wie-

czór z okazji 10. Urodzin DSH i na wernisaż wystawy „Na Nowo. Warszawiacy 1945–

55”, który odbędzie się 19 lutego 2016 r. przy ul. Karowej 20. DSH zaprosił również  

z tej okazji na imprezy kulturalne, które odbywać się będą w weekend (20–21 lutego 

2016 r.). Bliższe informacje o imprezach znajdują się na stronie internetowej DSH: 

www.dsh.waw.pl  

W dniu 20 stycznia 2016 r. na zaproszenie Klubu Lions w Warszawie Przewod-

niczący Rady Oddziału PTS Władysław Wiesław Łagodziński wygłosił prelekcję na te-

mat wyników badania Diagnoza Społeczna 2015, która spotkała się z dużym zaintere-

sowaniem słuchaczy. Prezentacja ze spotkania dostępna jest na stronie internetowej 

PTS w zakładce Oddziału Warszawskiego — Referaty: http://pts.stat.gov.pl/od-

dzialy/warszawa/referaty-pts-warszawa/  

Ad. 8. Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania 

składek członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na konto: 

Bank Pekao S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki człon-

kowskie PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie nas  

o dokonaniu wpłaty składek na e-mail Skarbnika RO: e.galazka@stat.gov.pl   lub Se-

kretarza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .   

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: w.lagodzin-

ski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl; 

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

/-/ Barbara Czerwińska-Jędrusiak   /-/ Władysław Wiesław Łagodziński   

 

Warszawa, dnia 08.02.2016 r. 

http://www.dsh.waw.pl/
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/referaty-pts-warszawa/
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/referaty-pts-warszawa/
mailto:e.galazka@stat.gov.pl
mailto:b.czerwinska@stat.gov.pl
mailto:w.lagodzinski@stat.gov.pl
mailto:w.lagodzinski@stat.gov.pl
mailto:b.czerwinska@stat.gov.pl

