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Komunikat nr 3(30)/2016 
Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 6 czerwca 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. Spotkanie doty-

czyło następujących spraw: 

1. Przeprowadzonego seminarium prof. dr hab. Magdaleny Środy. 

2. Przeprowadzonego seminarium prof. dra hab. Józefa Oleńskiego i mgra Wła-

dysława Wiesława Łagodzińskiego. 

3. Przeprowadzonego seminarium dra Dominika Batorskiego. 

4. Przeprowadzonego seminarium prof. dr hab. Elżbiety Gołaty. 

5. Filmów z seminariów udostępnionych na You Toube przez dra Bogusława La-

sockiego. 

6. Planowanych seminariów na II półrocze 2016 r. 

7. Wystąpień Przewodniczącego RO w mediach. 

8. Informacji o zasłużonych członkach Oddziału Warszawskiego PTS. 

9. Współpracy z czasopismami. 

10. Publikacji przedstawicieli PTS. 

11. Spraw bieżących. 

Ad. 1.  

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie 

interesujący wykład pt. „O moralności życia publicznego” wygłosiła prof. dr hab. 

Magdalena Środa — polska etyk, filozof, publicystka, feministka, doktor habilitowana 

nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego.  

Było to trzecie seminarium z 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”. 

Seminarium transmitowane było (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych 

w województwach. W seminarium uczestniczyła wyjątkowo duża liczba słuchaczy. 

Bezpośrednio na sali było ok. 70 osób, a kilkaset zebrało się w 60 punktach „odbior-

czych” na terenie całego kraju. Była to najwyższa, jak do tej pory, frekwencja jaką od-

notowano w trakcie seminariów organizowanych przez Oddział Warszawski PTS. Na 

uwagę zasługuje fakt, że Pani  Profesor uzyskała rzadko spotykany na wkładach inte-

raktywny udział osób z sali w trakcie swojego wykładu.   
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Plakat i broszura zawierająca informacje o prof. dr hab. Magdalenie Środzie, jej 

działalności i dorobku naukowym zamieszczone zostały na stronie internetowej PTS 

pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/, a materiał filmowy zawierający 

pełny przebieg seminarium zamieszczony został przez dra Bogusława Lasockiego na 

portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW pod adresem: 

https://youtu.be/6uQeQpEKXuI Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również  

z poziomu Google. 

Rada Oddziału wystosowała pismo adresowane do prof. dr hab. Magdaleny 

Środy z podziękowaniem za inspirujący, bogaty, życiowy i interesujący wykład (zał. 1).  

Ad. 2. W dniu 28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warsza-

wie, odbyło się seminarium pt. „Przemiany statystyki polskiej”, które złożone było  

z dwóch części tematycznych. Prof. dr hab. Józef Oleński (Uczelnia Łazarskiego) 

wygłosił wykład pt. Co czeka statystykę oficjalną w najbliższych latach?,  natomiast 

mgr Władysław Wiesław Łagodziński (Wiceprezes RG PTS) przedstawił Kalenda-

rium zdarzeń w GUS i ich znaczenie dla statystyki w latach 1989–2015. Seminarium 

dedykowane było obchodom Dnia Statystyki Polskiej, które przypada 9 marca. 

Było to czwarte seminarium z 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”. 

Seminarium transmitowane było (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych  

w województwach. W seminarium uczestniczyła duża liczba słuchaczy. Bezpośrednio 

na sali było ok. 50 osób, a kilkaset zebrało się w 45 punktach „odbiorczych” na terenie 

całego kraju.  

Tradycyjnie seminarium prowadził w imieniu Oddziału  Warszawskiego PTS Prze-

wodniczący Rady Oddziału.  

Wszystkie materiały z seminarium (plakat, broszura i obie prezentacje wraz  

z załącznikami) zostały zamieszczone na stronie internetowej PTS pod adresem: 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ , a materiał filmowy zawierający pełny prze-

bieg seminarium zamieszczony został przez dra Bogusława Lasockiego na portalu 

YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW pod adresami: 

prof. dr hab. Józef Oleński: https://youtu.be/8UCGyXsIvTU 

mgr Władysław Wiesław Łagodziński: https://youtu.be/7F0chbLeS4Q 

Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google. 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
https://youtu.be/6uQeQpEKXuI
http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
https://youtu.be/8UCGyXsIvTU
https://youtu.be/7F0chbLeS4Q
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 Przewodniczący RO w imieniu własnym i słuchaczy podziękował prof. drowi 

hab. Józefowi Oleńskiemu za interesujący wykład. Zdaniem Rady perspektywy rozwo-

jowe statystyki publicznej w Polsce mają duże znaczenie w obliczu ogromnych wy-

zwań jakie jawią się przed polskim społeczeństwem oraz statystyką, która ma te zja-

wiska opisać. 

Ad. 3. 

W dniu 24 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było się seminarium pt. „Jak nowe technologie zmieniają nasze życie, czyli o efek-

tach korzystania z Internetu”. Wykład wygłosił dr Dominik Batorski (Uniwersytet 

Warszawski) zajmujący się badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych 

z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także sposobów 

korzystania z tych technologii i  zachowań użytkowników. Seminarium dedykowane 

było obchodom Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, który przypada 

17 maja. 

Było to już piąte seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział 

Warszawski PTS pod zbiorczym tytułem „25 lat transformacji (1989–2015) w naj-

ważniejszych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”. 

Seminarium było transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych 

w województwach. Spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem i pozytywnym odbio-

rem wśród wszystkich uczestników tego spotkania. W seminarium wzięło udział łącz-

nie kilkaset osób zebranych w 49 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC  w resorcie 

statystyki, natomiast bezpośrednio na sali wysłuchało wykładu ok. 50 osób.  

Tradycyjnie, w imieniu Oddziału, seminarium prowadził Przewodniczący Rady 

Oddziału Warszawskiego PTS. 

Jak zwykle wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie 

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

mowy zawierający pełny przebieg seminarium zamieszczony został przez dra Bogu-

sława Lasockiego na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą 

PTS_OW pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=BpEgTM5y350 Dostęp do 

kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google. 

Rada Oddziału wystosowała pismo adresowane do dra Dominika Batorskiego  

z podziękowaniem za interesujący wykład (zał. 2). 

 

 

 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
https://www.youtube.com/watch?v=BpEgTM5y350
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Ad. 4. 

W dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, od-

było  się seminarium naukowym pt. „Perspektywy rozwoju demograficznego - wy-

brane konsekwencje ekonomiczne i społeczne ”,  które organizowane było dla 

członków Oddziału Warszawskiego PTS, sympatyków PTS, pracowników urzędów 

statystycznych w całym kraju oraz zainteresowanych osób i instytucji. Wykład wygło-

siła prof. dr hab. Elżbieta Gołata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) specjalizu-

jąca się w  metodologii badań demograficznych i statystycznych, przede wszystkim  

w zakresie wielowymiarowej analizy demograficznej, terytorialnego zróżnicowania pro-

cesów demograficznych i rynku pracy, spisów ludności, wykorzystania rejestrów admi-

nistracyjnych w statystyce publicznej, jakości badań i danych statystycznych, integracji 

statystycznej z różnych źródeł informacji, statystyce regionalnej, metody reprezenta-

cyjnej i statystyce małych obszarów. 

Było to już szóste seminarium z 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”. 

Seminarium transmitowane było (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych  

w województwach. Spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem 

wśród wszystkich uczestników tego spotkania. W seminarium wzięło udział łącznie kil-

kaset osób zebranych w 39 punktach „odbiorczych” w systemie LYNC  w resorcie sta-

tystyki, natomiast bezpośrednio na sali wysłuchało wykładu ponad 30 osób. W spotka-

niu uczestniczył i głos zabrał prof. dr hab. Józef Oleński.  

Tradycyjnie seminarium prowadził, w imieniu Oddziału,  Przewodniczący Rady Od-

działu Warszawskiego PTS. 

Wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej 

PTS pod adresem: http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ , a materiał filmowy (za-

wierający pełny przebieg seminarium) został zamieszczony przez dra Bogusława La-

sockiego na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW pod 

adresem: https://www.youtube.com/watch?v=V4kN3TQ-2Nk . Dostęp do kanału 

PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google. 

Z uwagi na ciężar gatunkowy i znaczenie społeczne wykładu prof. dr hab. Elżbiety 

Gołaty na prośbę Rady Oddziału Warszawskiego PTS prof. dr hab. Irena Elżbieta Ko-

towska (Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN) zgodziła się na przy-

gotowanie komentarza eksperckiego do tego wykładu. Tekst zamieścimy w lipcu.  

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/
https://www.youtube.com/watch?v=V4kN3TQ-2Nk


5 

 

Rada Oddziału w imieniu własnym i słuchaczy wystosowała pismo adresowane do 

prof. dr hab. Elżbiety Gołaty z podziękowaniem za interesujący wykład (zał. 3). 

Ad. 5. 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. Wykaz zamieszczonych filmów wraz z adresami w załączeniu (zał. 4). 

Ad. 6. Rada Oddziału informuje, że trwają obecnie rozmowy i przygotowania do 

realizacji kolejnego cyklu wykładów na II półrocze 2016 r.  Pierwsze seminarium z tego 

cyklu odbędzie się w drugiej połowie września 2016 r. i będzie poświęcone problema-

tyce  banków i systemów bankowych w Polsce oraz ich roli w rozwoju społecznym 

kraju.  

Ad. 7. W dniu 1 kwietnia 2016 r. o godz. 1200 Przewodniczący Rady Oddziału 

Warszawskiego PTS Władysław Wiesław Łagodziński, na zaproszenie Polsat News2, 

był uczestnikiem programu telewizyjnego i brał udział w dyskusji dotyczącej programu 

RODZINA 500+. Było to drugie spotkanie dotyczące tej problematyki zrealizowane 

przez Polsat News2.  

Ad. 8. W dniu 1 kwietnia  2016 r. otrzymaliśmy informację od prof. dr hab. Jana 

Kordosa, że z dniem 31 marca br.  zakończył pracę w statystyce publicznej na stano-

wisku Doradcy Prezesa GUS.  

Prof. dr hab. Jan Kordos były Prezes PTS położył ogromne  zasługi w działalności  

PTS poczynając od 1981 r. Jest w gronie „Ojców Założycieli” PTS,  którzy w 1981 r. 

rekonstruowali PTS —  Towarzystwo zlikwidowane w połowie lat 50.  

Profesor Jan Kordos od przełomu lat 50/60 pracował w statystyce najpierw  

w ZBSE, a później w GUS. Był wielokrotnie międzynarodowym ekspertem na misjach 

w Etiopii, Nepalu, Chinach, Włoszech, Łotwie i Litwie.  

Profesor Jan Kordos przez wiele lat prowadził czasopismo statystyczne w języku 

angielskim  pt. Statistics in Transition. W połowie lat 80. dzięki jego wsparciu i pomocy 

założyliśmy Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie Głównej PTS.  



6 

 

Rada Oddziału wyraża głębokie podziękowanie prof. drowi hab. Janowi Kordosowi 

za wsparcie jakie uzyskaliśmy od niego w naszej działalności i uczestnictwo w naszych 

seminariach.  

Ad. 9. W kwietniu 2016 r. ukazało się specjalne wydanie Warszawskiego Ilustro-

wanego Magazynu STOLICA Nr 4/2016 z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa, 

Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy. W wydaniu tym opublikowany został artykuł 

Władysława Wiesława Łagodzińskiego pt. Praga-Południe w latach 1916–2016 — 

okruchy informacji.  

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

hab. Tomasza Panka pt. „Jakość życia od koncepcji do pomiaru” 

Publikacja przedstawia metody ilościowe jakości życia. Zdaniem autora ważne jest 

podkreślenie tego, że pomiar i analiza jakości życia są dokonywane przede wszystkim 

w kontekście poziomu potrzeb społecznych. Publikacja zawiera bogatą aparaturę ma-

tematyczną i analityczną i jest uzupełniona obszerną bibliografią zagadnienia. Została 

wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH w Warszawie. W załączeniu prezentujemy 

okładkę i spis treści (Zał. 5). 

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; 

Rada Oddziału informuje, że do września ogłasza przerwę wakacyjną. Przewodni-

czący i Sekretarz RO Warszawskiego PTS pozostają od dyspozycji wszelkich osób 

zainteresowanych działalnością. Rada dziękuje wszystkim, którzy wspomogli naszą 

działalność w I półroczu br. Rada dziękuje serdecznie Kierownictwu Urzędu Staty-

stycznego w Warszawie,  a w tym szczególnie Pani Dyrektor Zofii Kozłowskiej za po-

moc i życzliwe wsparcie naszej działalności.  

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

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

 

Warszawa, dnia 07.06.2016 r. 
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