
 
Komunikat nr 5(26)/2015 

Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
z dnia 28 października 2015 r.  

w sprawie działalności Rady Oddziału Warszawskiego PTS 
w III kwartale 2015 r. 

 
Na spotkaniu Rady Oddziału w dniu 28 października 2015 r. zrealizowano na-

stępujący porządek obrad: 

1. Informacja o seminarium poświęconym uczestnictwu przedstawicieli PTS  

w Kongresie MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii. 

2. Podsumowanie działalności Oddziału za III kwartał 2015 r. 

3. Przyjęcie programu działalności Oddziału na IV kwartał 2015 r. 

4.  Rozwinięcie działalności internetowej Oddziału. 

5. Informacja  o współpracy z drem Bogusławem Lasockim — członkiem Oddzia-

łu Warszawskiego PTS. 

6. Wystąpienia w mediach. 

7. Sprawy różne.  

 
Ad. 1. W dniu 7 października 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w War-

szawie, odbyło się seminarium poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kon-

gresie MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii. Transmitowane było do urzędów staty-

stycznych w kraju w systemie LYNC (system umożliwiający aktywne uczestnictwo na 

bieżąco w seminarium). W seminarium udział wzięli: prof. dr hab. Czesław Domański, 

prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa i dr Marek Cierpiał-Wolan. Zaproszona na semina-

rium prof. dr hab. Grażyna Trzpiot nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, ale nadesłała 

własną prezentację z działalność w ramach programu MIS 2015. Prezentację przed-

stawił prof. dr hab.  Czesław Domański.  

Wszystkie materiały z seminarium zostały zamieszczone na stronie interneto-

wej Polskiego Towarzystwa Statystycznego w zakładce Oddziału Warszawskiego: 

http://pts.stat.gov.pl/oddzialy/warszawa/ 

Na szczególną uwagę zasługuje historyczna prezentacja prof. dra hab. Czesława 

Domańskiego o genezie MIS pt. Rola MIS w rozwoju statystyki światowej. Rola pol-

skich statystyków w rozwoju MIS. PTS na Kongresie MIS 2015 w Brazylii. Świetne 
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dwie prezentacje przedstawił dr Marek Cierpiał-Wolan. Prof. dr hab. Włodzimierz  

Okrasa natomiast przedstawił unikalną analizę pt.  Przestrzenne aspekty dobrostanu. 

Informacja na temat sesji na 60-tym Kongresie MIS. W Internecie zamieściliśmy 

skróconą wersję tego wystąpienia.  

Ad. 2. W III kwartale  2015 r. działalność Rady Oddziału Warszawskiego była 

ograniczona ze względu na przerwę wakacyjną oraz zdarzenia losowe. Realizowali-

śmy wyłącznie bieżące sprawy oraz rutynowe zadania wynikające z indywidualnych 

obowiązków organizacyjnych członków Rady Oddziału. W tym zakresie także przygo-

towaliśmy dwa seminaria, które przeprowadziliśmy w październiku.  

Ad. 3. W ramach programu na IV kwartał 2015 r.: 

1) zrealizowaliśmy dwa seminaria w październiku w dniach 7, o którym mowa 

w pkt 1 i 28 („Województwo lubelskie pograniczem Unii Europejskiej i jego rola 

w polskiej statystyce publicznej w świetle badań i prac Urzędu Statystycznego 

w Lublinie”) przeniesione z pierwotnie planowanego terminu we wrześniu na 

październik na prośbę dra Krzysztofa Markowskiego Dyrektora Urzędu Staty-

stycznego w Lublinie, 

2) trwają prace nad przygotowaniem seminariów na listopad i grudzień.  

Ad. 4. W ramach promocji i popularyzacji dorobku seminaryjnego Oddziału War-

szawskiego zamieszczamy, poczynając od seminarium prof. dra hab. Mirosława 

Szredera, materiały filmowe na portalu YouTube.com – na kanale filmowym pod na-

zwą PTS_OW . Dostęp do kanału PTS_OW  możliwy jest również z poziomu Google. 

Poniżej podajemy adresy następujących seminariów: 

1) prof. zw. dra hab. Mirosława Szredera — Wartość poznawcza reprezenta-

cyjnych badań statystycznych w konfrontacji z badaniami sondażowymi reali-

zowanymi w Polsce — pod adresem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SOpQ7r4ff0w 

2) prof. zw. dra hab. Józefa Pociechy — Korzenie polskiej statystyki publicznej 

- statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku — pod adresem: 

     https://www.youtube.com/watch?v=7GXmEI2v0lo  

3) seminarium poświęcone uczestnictwu przedstawicieli PTS w Kongresie 
MIS 2015 w Rio de Janeiro w Brazylii 
 wprowadzenie p. Łagodzińskiego i prezentacja prof. Cz. Domańskiego — 

pod adresem:  https://youtu.be/i1xX-cBF4Aw 

 prezentacja prof. W. Okrasy — pod adresem: https://youtu.be/TNfjFPzKyls 
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 prezentacja dr. Marka Cierpiał – Wolana — pod adresem:  

https://youtu.be/gG1GRn9gOi4 

Ad. 5.  Dr Bogusław Lasocki — członek Oddziału Warszawskiego PTS — zapro-

ponował zamieszczanie filmów z naszych seminariów oraz wybranych innych imprez 

PTS na portalu YouTube.com. Wprowadził już na ten portal ww. seminaria. 

Rada Oddziału uznała ten element promocji działalności OW PTS za obiecujący 

i postanowiła poszerzyć zakres współpracy z drem Bogusławem Lasockim. Zapropo-

nowaliśmy by dr Bogusław Lasocki: 

1) kontynuował prezentację naszych materiałów filmowych na portalu YouTu-

be.com,  

2) rozważył możliwości prezentacji materiałów działalności Oddziału na innych  

mediach społecznościowych.  

Ad. 6. Rada Oddziału informuje, że przedstawiciel RO Warszawskiego Władysław 

Wiesław Łagodziński w okresie od sierpnia do października 2015 r. wziął udział  

w audycjach telewizyjnych i radiowych, uroczystościach oraz konferencji: 

 Dnia 14 sierpnia 2015 r. w POLSAT NEWS w audycji dot. ubóstwa dzieci  
i problemu głodu i niedożywienia dzieci na Mazowszu i w kraju; 

 Dnia 16 września 2015 r. w konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP 
dotyczącej wyników Diagnozy Społecznej 2015; 

 Dnia 2 października 2015 r. w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 
2015/2016 w SGH; 

 Dnia 6 października 2015 r. w SUPERSTACJI w audycji na temat migracji  
i kierunków migracji zarobkowej; 

 Dnia 8 października 2015 r. w POLSAT NEWS w audycji na temat bezrobo-
cia; 

 Dnia 20 października 2015 r. w  RDC w audycji na temat Światowego Dnia  
Statystyki; historii GUS i statystyki oraz PTS; 

Ponadto: 

 Współpraca z red. Jolantą Zielazną z Gazety Pomorskiej — przesłanie prezen-
tacji z konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP dot. wyników Diagnozy 
Społecznej 2015, w dniu 16 września 2015 r.; 

 Kontynuacja współpracy z drem Maciejem Derczem — przesłanie opracowa-

nia Władysława Wiesława Łagodzińskiego na temat „Opieka medyczna nad 
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dziećmi i młodzieżą” (propozycja rozwiązania systemowego problemu kom-

pleksowej i całościowej  opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą –zarys ). 

Ad. 7. Rada Oddziału musi uwzględnić problemy, które zaistniały w możliwości 

realizacji seminariów planowanych na listopad i grudzień. Ze względu na personalne 

uwarunkowania  potencjalnych autorów wystąpień informacje o tym, czy uda nam się 

zrealizować te seminaria podamy w ciągu najbliższych 10 dni.  

 

W nawiązaniu do wcześniejszych inicjatyw ponownie zwracamy się z uprzejmą 

prośbą do wszystkich członków naszego Oddziału o przekazywanie Radzie Oddziału 

ważniejszych informacji o swoich dokonaniach naukowych. Dzięki temu będziemy 

mogli w szerszym zakresie prezentować działalność Oddziału i jego członków. 

Wszystkie wiadomości w tym zakresie prosimy przesyłać na adres Sekretarza Rady 

Oddziału Barbary Czerwińskiej-Jędrusiak: b.czerwinska@stat.gov.pl   

 

Rada Oddziału Warszawskiego PTS przypomina o obowiązku opłacania składek 

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

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

PTS; nazwisko; Oddział Warszawski. Bardzo prosimy o powiadomienie nas o doko-

naniu wpłaty składek na e-mail  Skarbnika RO: e.galazka@stat.gov.pl   lub Sekreta-

rza RO: b.czerwinska@stat.gov.pl .   

Rada Oddziału prosi o podawanie najaktualniejszych adresów e-mailowych,  

a w tym o korektę adresów, które się zmieniły. RO pracuje nad możliwością przesy-

łania SMS-ami informacji o działalności PTS.  

 

We wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Oddziału Warszaw-

skiego PTS można kontaktować się z Radą Oddziału pod adresami: 

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

 

 

 

Sekretarz RO       Przewodniczący RO  

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