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Komunikat nr 4(31)/2016 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
z dnia 29 listopada 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. Stan przygotowań do seminarium prof. dra hab. Janusza Czapińskiego. 

2. Planowanego seminarium dr Bożeny Łazowskiej (Dyrektor CBS). 

3. Program seminarium z okazji 60-lecia Wiadomości Statystycznych. 

4. Publikacji przedstawicieli PTS. 

5. Spraw bieżących. 

 

Ad. 1.  

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Statystycznego  

w Warszawie, odbędzie się seminarium pt. Psychologia szczęścia, które poprowadzi 

prof. dr hab. Janusz Czapiński — Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Finansów  

i Zarządzania w Warszawie (emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego); au-

tor bardzo interesującej i nowatorskiej publikacji pt. Psychologia szczęścia. Kto, 

kiedy, dlaczego kocha życie i co z tego wynika, czyli nowa odsłona teorii cebu-

lowej. Opracowanie jest zdaniem autora plonem wieloletnich badań w projekcie Dia-

gnoza Sołeczna (2000–2015). 

Będzie to siódme seminarium z cyklu spotkań organizowanych przez Oddział War-

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

szych dziedzinach życia kraju w opinii ekspertów”. 

Seminarium będzie transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych 

na terenie kraju. 

Ad. 2.  

W styczniu 2017 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie odbędzie się 

seminarium na temat polskich badań statystycznych i działalności polskich statystyków 

w okresie II wojny światowej, które poprowadzi dr Bożena Łazowska — Dyrektor Cen-

tralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca w Warszawie. 
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Dr Bożena Łazowska jest autorką interesującego opracowania na temat przygoto-

wywanego seminarium. Przygotowała także bardzo ważną publikację pt. Działalność 

badawcza Głównego Urzędu Statystycznego w okresie II Rzeczypospolitej.  

Seminarium będzie transmitowane (w systemie LYNC) do urzędów statystycznych 

na terenie kraju. 

Ad. 3. 

W dniu 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w War-

szawie, odbędzie się seminarium z okazji 60-lecia miesięcznika naukowego GUS  

i PTS pt. Wiadomości Statystyczne. Do udziału w seminarium, jako jeden z referen-

tów został zaproszony Przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS. Przed-

stawi on dwie prezentacje, z których pierwsza dotyczyć będzie historii czasopisma 

(przygotowana wspólnie z dr B. Łazowską), a druga — drogi życiowej i działalności 

redakcyjnej dra Stanisława Róga (Redaktora Naczelnego Wiadomości Statystycznych 

— ponad 20 lat).  

Ad. 4.  

Rada Oddziału informuje, że ukazało się bardzo interesujące opracowanie prof. 

dra hab. Tomasza Panka pt. Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europej-

skiej. Ukazało się ono w Zeszycie Naukowym Instytutu Statystyki i Demografii SGH 

[Nr 48/2016]. Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.researchgate.net/publication/305706237  

W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na ocenie czy prowadzona 

po akcesji Polski do Unii Europejskiej polityka społeczna i gospodarcza doprowadziły 

do zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych w skali całej Polski oraz 

na poziomie regionalnym (między województwami). Ponadto zbadano zmiany tych 

dysproporcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Pol-

ski.  

Rada Oddziału zwraca się z uprzejmą prośbą do członków i sympatyków Towa-

rzystwa o przekazywanie informacji o nowatorskich i ciekawych publikacjach, opraco-

waniach i wydawnictwach w zakresie statystyki, które ukazały się w kraju i za granicą. 

Ad. 5.  

RO przeprowadziła konsultacje z Kierownikiem Mazowieckiego Ośrodka Badań 

Regionalnych US w Warszawie Tomaszem Zegarem na temat udziału PTS w organi-

zacji Konkursu Statystycznego Każdy może być badaczem oraz na temat promocji  

i popularyzacji wiedzy statystycznej w Warszawie i na Mazowszu. 

 

https://www.researchgate.net/publication/305706237
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Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek 

członkowskich w wysokości 20 zł rocznie. Składki należy wpłacać na konto: Bank Pe-

kao S.A. 58 1240 6218 1111 0000 4612 3181 z dopiskiem — składki członkowskie 

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 29.11.2016 r. 
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