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Komunikat nr 2(21)/2014 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

z dnia 25 listopada 2014 r.  

w sprawie spotkania Rady Oddziału Warszawskiego PTS 

w dniu 25 listopada  2014 r. 

 

1. Rada Oddziału Warszawskiego PTS informuje, że w dniu 25 listopada 2014 r.  

odbyło się spotkanie poświęcone następującym zagadnieniom: 

1) Wyniki Walnego Zgromadzenia PTS w dniu 14 listopada 2014 r.  

2) Udział członków Oddziału Warszawskiego PTS w Walnym Zgromadze-

niu PTS i funkcje ogólnopolskie powierzone członkom naszego Oddziału. 

3) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie Członkostwa Honorowego 

PTS dla dr Ewy Bogusławy Bulskiej. 

4) Wstępny program seminariów i spotkań naukowych planowanych na 

pierwsze półrocze 2015 r.  

5) Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1.1. Informację przedstawił Przewodniczący RO Władysław Wiesław  

Łagodziński. Walne Zgromadzenie, które odbyło się 14 listopada 2014 r., miało wy-

jątkowo wysoką frekwencję bowiem uczestniczyło w nim ponad 85% delegatów wy-

branych w Oddziałach PTS. Zgromadzeniu przewodniczył dr Tadeusz Jurek. Zgro-

madzenie wyłoniło 15-osobową Radę Główną PTS, 3-osobową Główną Komisję Re-

wizyjną oraz 10-osobowy Sąd Koleżeński. Na pierwszym posiedzeniu Prezydium 

RG, które odbyło się bezpośrednio po obradach Walnego Zgromadzenia wyłoniono 

6-osobowe Prezydium Rady Głównej PTS w następującym składzie:  

 

Prezes — prof. dr hab. Czesław Domański 

Wiceprezesi:  

mgr Wiesław Łagodziński,  

  prof. dr hab.  Włodzimierz Okrasa,   

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot 
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Sekretarz:  

dr hab. Krzysztof Najman 

Skarbnik:  

dr Dominik Rozkrut 

Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano prof. dr hab. Iwonę Foryś,  

a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego — prof. dr hab. Tadeusza Jerzego  

Kowaleskiego i wiceprzewodniczącym — dr hab. Andrzeja Młodaka.  

Prezydium Rady Głównej na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 r. dokonało po-

działu zadań pomiędzy członków Prezydium RG.  

Szczegółowe informacje o przebiegu i wynikach Walnego Zgromadzenia będą za-

mieszczone na stronie PTS na portalu GUS.  

 

Ad. 1.2. Przedstawiciele naszego Oddziału bardzo aktywnie uczestniczyli  

w przygotowaniu i realizacji Walnego Zgromadzenia. W skład zespołu przygotowują-

cego to spotkanie wchodzili: mgr  Władysław Wiesław Łagodziński, mgr Barbara 

Czerwińska--Jędrusiak oraz prof. dr hab. Zofia Rusnak z Oddziału Wrocławskiego. 

Barbara Czerwińska-Jędrusiak została powołana na stanowisko protokolanta obrad 

Walnego Zgromadzenia. Oddział nasz bardzo aktywnie uczestniczył w przygotowa-

niach organizacyjnych i  technicznych do Walnego Zgromadzenia, a w tym w przygo-

tował i wydał specjalną edycję miesięcznika VIP poświęconego Walnemu Zgroma-

dzeniu PTS. 

W efekcie wyborów do składu Rady Głównej weszli spośród członków naszego Od-

działu mgr Władysław Wiesław Łagodziński i prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, jako 

Wiceprezesi Rady Głównej. Do Głównej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano mgr 

Jana Bergera. Do składu Sądu Koleżeńskiego wybrano mgr Bożenę Łazowską. Od-

dział Warszawski przedstawił także Walnemu Zgromadzeniu folder pt. Panorama 

działalności Oddziału … nr 2 szczegółowo prezentujący działalność Oddziału w la-

tach 2013–2014. Łącznie z folderem nr 1 tworzą one obraz działalności Oddziału 

Warszawskiego PTS w latach 2011–2014. Przygotowaliśmy także przy znacznym 

wsparciu CBS (Koleżanki Bożeny Łazowskiej) broszurę Ważniejsze źródła informacji 

o Polskim Towarzystwie Statystycznym. Warto podkreślić, że spośród wybranych na 

naszym Walnym Zebraniu delegatów obecnych było na Walnym Zgromadzeniu 8 z 9 

wybranych osób.  
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Ad. 1.3. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło nasz wniosek o nadanie 

Członkostwa Honorowego PTS dr Ewie Bogusławie Bulskiej. Treść dokumentów 

związanych z tym wnioskiem w załączeniu do niniejszego Komunikatu, a notatka do-

tycząca zatwierdzenia wniosku przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS do wglą-

du w aktach Oddziału Warszawskiego. 

 

Ad. 1.4. W trybie roboczym uzgodniliśmy możliwość przeprowadzenia nastę-

pujących spotkań: 

 

 Dr Stanisław Paradysz (b. Wiceprezes GUS; członek Redakcji Wiadomości 

Statystycznych) na temat, jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe 

w Polsce. 

 Prof. dr hab. Józef Pociecha z zespołem na temat statystyk społecznych i go-

spodarczych w Galicji w II połowie XIX w. i I dekadzie XX w. 

 Dr Dominik Rozkrut na temat statystyka innowacji, nauki i postępu techniczne-

go w Polsce na tle sytuacji w Europie i na świecie.  

 Prof. dr hab. Jan Kordos na temat – wg propozycji profesora – projekt TQM ja-

ko element filozofii statystycznej; wg naszej propozycji – historia badań repre-

zentacyjnych (od Jerzego Spławy-Nejmana do czasów współczesnych). Rada 

Oddziału optuje za drugą wersją. 

 Prof. dr hab. Mirosław Szreder na temat relacji między wynikami sondaży  

a wynikami badań statystycznych. Pragniemy uzyskać odpowiedź na pytanie, 

jaką wartość poznawczą mają wyniki badań demoskopijnych dla prawdziwej 

oceny przebiegu procesów i zjawisk społecznych,  politycznych i ekonomicz-

nych (jesteśmy w trakcie wstępnych uzgodnień z prof.  M. Szrederem). 

 

Ad. 1.5. RO zwróci się do wszystkich członków Oddziału o aktualizację swoich 

danych adresowych, o wpłacenie składek oraz o stały kontakt z Radą  Oddziału,  

a w tym z prośbą o sugestie dotyczące programu działalności na lata 2014–2018. 

Rada Oddziału prosi wszystkich członków Oddziału o przekazywanie naszych infor-

macji do osób z którymi nie nawiązaliśmy dotychczas kontaktu. 
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2. We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału War-

szawskiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: 

w.lagodzinski@stat.gov.pl; b.czerwinska@stat.gov.pl; 

 

3. W załączeniu wybrane zdjęcia z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego w dniu 14 listopada 2014 r. 

 
 

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

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

 

 

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. 
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