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Filmy z seminariów organizowanych przez Radę Oddziału Warszawskiego PTS  

Informujemy i przypominamy, że dr Bogusław Lasocki członek Oddziału 

Warszawskiego PTS uruchomił, dla członów PTS i wszystkich zainteresowanych, specjalny 

kanał filmowy na YouTube, gdzie są zamieszczane materiały filmowe z seminariów.  

W ramach promocji i popularyzacji dorobku seminaryjnego Oddziału Warszawskiego 

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

filmowe na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod nazwą PTS_OW . Dostęp do 

kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google. 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 

początku 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 Domański 

(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 

statystyce 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 

 Przemiany gospodarcze w Polsce w okresie transformacji (1989–2015) 

Dr Bohdan Wyżnikiewicz: https://www.youtube.com/watch?v=RXyzSUuMM80 

 O moralności życia publicznego 

Prof. dr hab. Magdalena Środa: https://youtu.be/6uQeQpEKXuI 

 

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
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
https://www.youtube.com/watch?v=RXyzSUuMM80
https://youtu.be/6uQeQpEKXuI


2 
 

 Przemiany polskiej statystyki w latach 1989–2015 

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

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

 Jak nowe technologie zmieniają nasze życie, czyli o efektach korzystania z internetu 

Dr Dominik Batorski: https://www.youtube.com/watch?v=BpEgTM5y350  

 Perspektywy rozwoju demograficznego - wybrane konsekwencje ekonomiczne  

i społeczne 

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata: https://www.youtube.com/watch?v=V4kN3TQ-2Nk  
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