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Komunikat nr 2(29)/2016 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 7 marca 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. Na zaproszenie 

RO w spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Ajdyn Zastępca Dyrektora Urzędu Staty-

stycznego, Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Statystycznej w War-

szawie. Spotkanie dotyczyło następujących spraw: 

1. Przeprowadzone seminarium dra Bohdana Wyżnikiewicza. 

2. Przygotowania do seminariów prof. dr hab. Magdaleny Środy oraz prof. dra hab. 

Józefa Oleńskiego i mgra Władysława Wiesława Łagodzińskiego. 

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

kiego. 

4. Planowane seminaria na I półrocze 2016 r. 

5. Organizacja Olimpiady Statystycznej. 

6. Wystąpienia Przewodniczącego RO w mediach. 

7. Współpraca z Domem Spotkań z Historią w Warszawie. 

8. Udział Przewodniczącego RO w posiedzeniach i konferencjach. 

9. Współpraca z Centralną Biblioteką Statystyczną im. Stefana Szulca. 

10. Publikacje przedstawicieli PTS. 

11. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1.  

W dniu 24 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie odbyło się 

seminarium pt. „Przemiany gospodarcze w Polsce w okresie transformacji (1989–2015)”, 

które zorganizowane było dla członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pra-

cowników urzędów statystycznych w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Wy-

kład na temat przemian gospodarczych w Polsce wygłosił dr Bohdan Wyżnikiewicz specjali-

zujący się w ekonomii stosowanej, analizach makroekonomicznych, badaniach rynków i sek-

torów oraz analizach konkurencyjności. Autor kilkuset raportów, studiów i artykułów nauko-

wych. 
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Seminarium było transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych  

w województwach na terenie kraju. Cieszyło się dużym zainteresowaniem, na sali było ok. 50 

osób, a ponadto uczestniczyły w tym seminarium w systemie LYNC setki osób z 35 punktów 

odbioru na terenie całego kraju. Było to drugie z kolei seminarium z cyklu spotkań pod zbior-

czym tytułem „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach życia 

kraju w opinii ekspertów”. Cały cykl będzie zrealizowany w pierwszym półroczu 2016 r.  

Podstawowymi zagadnieniami przedstawionymi na  seminarium naukowym były: 

I. Kierunki zmian struktury gospodarczej i ich skutki (produkcja, wymiana międzyna-

rodowa, formy własności, rozmiary przedsiębiorstw).  

II. Zmiany poziomu i stylu życia, rozkładu dochodów, przemiany demograficzne. 

III. Przesunięcie miejsca Polski na gospodarczej mapie Europy i świata. 

Tradycyjnie seminarium prowadził w imieniu Oddziału  Przewodniczący Rady Oddziału 

Warszawskiego PTS — Władysław Wiesław Łagodziński. 

Wszystkie materiały z seminarium (plakat, broszura i prezentacja) są dostępne 

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

mowy (zawierający przebieg seminarium) zamieszczony zostanie wkrótce przez dra 

Bogusława Lasockiego na portalu YouTube.com – na 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 

Czy można być człowiekiem moralnym w trudnych czasach?, które odbędzie się 

w kwietniu br.  Wykład na ten temat wygłosi prof. dr hab. Magdalena Środa (polska 

etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pro-

fesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego). 

Będzie to trzecie seminarium w cyklu spotkań organizowanych przez Oddział War-

szawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 lat transformacji (1989–2015) w najważ-

niejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”.  

RO rozpoczęła także przygotowania do seminarium naukowego pt. Przemiany 

statystyki polskiej w latach 1989–2015 dedykowanemu obchodom Dnia Statystyki 

Polskiej. Seminarium będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części mgr Wła-

dysław Wiesław Łagodziński omówi temat pt. Kalendarium zdarzeń i ich znaczenie 

dla statystyki. Natomiast w drugiej części prof. dr hab. Józef Oleński zapozna słucha-

czy z zagadnieniem — Co czeka polską statystykę w najbliższych latach? Semi-

narium odbędzie się w marcu br., a o dokładnym terminie realizacji seminarium powia-

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa
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domimy wkrótce i informację taką wraz z plakatem i broszurą zamieścimy stronie in-

ternetowej PTS. Będzie to czwarte seminarium w cyklu spotkań organizowanych przez 

Oddział Warszawski PTS pod ww. tytułem. 

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

Oddziału Warszawskiego PTS uruchomił, dla członów PTS i wszystkich zainteresowa-

nych, specjalny kanał filmowy na YouTube, gdzie są zamieszczane materiały filmowe 

z seminariów.  

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 

 

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 

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
https://www.youtube.com/watch?v=Gpx6zwi3MJs
https://www.youtube.com/watch?v=DsIDW2kjUw8
https://www.youtube.com/watch?v=AVrSKd0S2O8
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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 przypomina, że planowanymi na I półrocze 2016 r. semina-

riami w cyklu pt. „25 LAT TRANSFORMACJI (1989–2015) w najważniejszych dziedzinach 

życia kraju w opinii ekspertów” są:  

 

Kwiecień 2016 r. — Prof. dr  hab. Magdalena Środa — Czy można być czło-

wiekiem moralnym w trudnych czasach? 

 Kwiecień 2016 r. — Przemiany statystyki polskiej: 

Część I – Mgr Władysław Wiesław Łagodziński — Kalendarium zdarzeń w GUS  i ich 

znaczenie dla statystyki.  

Część II — Prof. dr hab. Józef Oleński — Co czeka statystykę oficjalną w  perspektywie 

2030 roku? 

 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? Co zrobił z 

naszym życiem telefon komórkowy i co komputer zrobił z naszą głową? (telefony ko-

mórkowe, komputery, tablety, Internet, systemy zintegrowane komunikacji, przekazu i 

odtwarzania; czy jest granica dynamiki przekształcenia systemów informacji  

i komunikacji międzyludzkiej).  

 

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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Ad. 5. Rada Oddziału zapoznała się z problematyką Olimpiady Statystycznej, któ-

rej organizatorami są Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne 

oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Patrz strona 

internetowa PTS: http://pts.stat.gov.pl/ w zakładce AKTUALNOŚCI. 

Ad. 6. W dniu 9 lutego 2016 r. o godz. 17 Przewodniczący Rady Oddziału War-

szawskiego PTS Władysław Wiesław Łagodziński, na zaproszenie Polsat News2, był 

uczestnikiem programu telewizyjnego i brał udział w dyskusji dotyczącej programu RO-

DZINA 500+ w kontekście oczekiwanego wzrostu dzietności w Polsce.   

Ad. 7. W dniu 19 lutego 2016 r. na zaproszenie Domu Spotkań z Historią w 

Warszawie (DSH) przedstawiciel RO Barbara Czerwińska-Jędrusiak (Sekretarz RO) 

uczestniczyła w spotkaniu z okazji 10. Urodzin DSH i wernisażu wystawy „Na Nowo. 

Warszawiacy 1945–55” przy ul. Karowej 20. Na wystawie wśród wielu dokumentalnych 

zdjęć i informacji z okresu powojennego znalazł się również materiał statystyczno-hi-

storyczny przygotowany przez Władysława Wiesława Łagodzińskiego i Barbarę Czer-

wińską-Jędrusiak. Gospodarzem wieczoru był Jerzy Kisielewski, a honorowym go-

ściem Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy. W programie uroczysto-

ści znalazły się: pokaz mody z lat 1945–1955; wystąpienia jubileuszowe; wernisaż wy-

stawy „Na Nowo. Warszawiacy 1945–1955” przygotowanej wspólnie z PAP; koncert 

zespołu Pompa Dur; Warszawska Impreza Taneczna.  

Ad. 8. Władysław Wiesław Łagodziński Przewodniczący RO z racji pełnienia funk-

cji Wiceprezesa PTS otrzymał zaproszenie na kolejne posiedzenie Rady Głównej PTS. 

Spotkanie odbędzie się dnia 17 marca 2016r., w budynku Muzeum Emigracji w Gdyni 

(ul. Polska 1), w godzinach 14.15 – 16.15. 

Ponadto Przewodniczący RO weźmie udział w Ogólnopolskiej konferencji nau-

kowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej — Społeczne wyzwania edukacji polskiej — 

która odbędzie się w dniach 17–18 marca 2016 r. w Gdyni. 

Ad. 9. Rada Oddziału Warszawskiego PTS zwróci się do dr Bożeny Łazowskiej 

Dyrektora CBS o rozważenie możliwości wyodrębnienia podzbioru, który mógłby za-

wierać opracowania, publikacje i prezentacje o znaczącej wartości naukowej przygo-

towane w ramach działalności statutowej Oddziału Warszawskiego oraz innych od-

działów PTS.  

Ad. 10. Rada Oddziału informuje, że ukazała się interesująca publikacja prof. Cze-

sława Domańskiego i dr hab. Aliny Jędrzejczak prof. nadzw. UŁ pod tytułem „Rozwój 

statystyki łódzkiej”. Autorzy oddając tę książkę do rąk Czytelników mają nadzieję, że 

http://pts.stat.gov.pl/
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zainteresuje ona środowisko statystyków, a także ożywi pamięć i pragnienie utrwalania 

wiedzy o ludziach i instytucjach tworzących łódzką myśl statystyczną.  

Informacja o publikacji jest dostępna na stronie internetowej: http://one-

press.pl/ksiazki/rozwoj-statystyki-lodzkiej-czeslaw-domanski-alina-jedrzej-

czak,e_0e9b.htm 

Ad. 11. 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 07.03.2016 r. 

http://onepress.pl/ksiazki/rozwoj-statystyki-lodzkiej-czeslaw-domanski-alina-jedrzejczak,e_0e9b.htm
http://onepress.pl/ksiazki/rozwoj-statystyki-lodzkiej-czeslaw-domanski-alina-jedrzejczak,e_0e9b.htm
http://onepress.pl/ksiazki/rozwoj-statystyki-lodzkiej-czeslaw-domanski-alina-jedrzejczak,e_0e9b.htm
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