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PPRRZZEEDDMMOOWWAA  
 

W dniu 26 lipca 2013 r. mijają dwa lata od momentu, w którym Rada Oddziału War-

szawskiego PTS zaczęła działać w pełnym składzie osobowym, a funkcję Przewodniczącego 

Rady Oddziału powierzono Władysławowi Wiesławowi Łagodzińskiemu. Wtedy też Rada 

postanowiła poświęcić dwa lata dwóm najważniejszym rocznicom w historii polskiej staty-

styki, a mianowicie Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia PTS i 95. rocznicy 

utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Program ten potraktowaliśmy jako okazję do 

aktywizacji środowiska i popularyzacji dokonań statystyki ogólnopolskiej, mazowieckiej  

i warszawskiej. Podstawową formą tej działalności były seminaria, spotkania naukowe i im-

prezy popularyzujące statystykę polską od okresu Sejmu Czteroletniego do czasów współcze-

snych. To co udało nam się dokonać w tym okresie prezentujemy w tym folderze. 

Przedstawiona tu Panorama działalności Oddziału Warszawskiego PTS zawiera nie 

tylko charakterystyki przygotowanych przez nas seminariów, ale także przedsięwzięcia na-

ukowe i społeczne, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Oddziału, a które miały 

ogromne znaczenie dla życia publicznego i wiedzy naszych członków o ważnych działaniach 

na rzecz interesu publicznego. Mamy tu na myśli przede wszystkim spotkania Sejmowej Ko-

misji Polityki Społecznej i Rodziny oraz uroczystości 95-lecia utworzenia Głównego Urzędu 

Statystycznego, które odbyły się w Pałacu Prezydenckim, a także konferencję prasową po-

święconą wstępnym wynikom Diagnozy Społecznej 2013, która w fazie terenowej została 

zrealizowana przez BBiAS przy RG PTS, a w tym w znacznej części przez ankieterów z na-

szego środowiska. 

Tak więc zaprezentowany materiał nie tylko mówi o naszej działalności, ale także słu-

ży promocji i popularyzacji ciekawych zjawisk z zakresu statystyki, które odbywały się  

w naszym środowisku. 

Pragnę też podkreślić, że uczestniczyliśmy w większości ważnych dla statystyki uro-

czystości, spotkań, seminariów i konferencji naukowych. Na szczególną uwagę zasługuje 

udział w Kongresie Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS w dniach 18–20 

kwietnia 2012 r.  w Poznaniu, gdzie zaprezentowaliśmy publikację w wersji elektronicznej  

pt. Warszawa Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r. Zamieściliśmy w niej uni-

kalne dokumenty dotychczas nie publikowane, obrazujące działalność statystyków warszaw-

skich w 1945 r. 
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Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Sekcją Historii Społeczno-Gospodarczej Towarzy-

stwa Miłośników Historii kierowaną przez dr Ewę Bogusławę Bulską. W ramach tej współ-

pracy zorganizowanych zostało kilkanaście seminariów i spotkań dedykowanych  Kongreso-

wi Statystyki Polskiej. Wszystkie spotkania miały charakter otwarty i informowaliśmy o nich 

członków Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz wszystkich zainteresowanych tematy-

ką. Ogłoszenia i plakaty dotyczące kolejnych spotkań przesyłane były z wyprzedzeniem pocz-

tą elektroniczną oraz zamieszczane na stronach internetowych Oddziału Warszawskiego PTS. 

Przedstawiane były również w Komunikatach TMH oraz na stronach internetowych Towa-

rzystwa. Spotkania odbywały się przeważnie w siedzibach: Oddziału w Urzędzie Statystycz-

nym w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21 oraz TMH przy Rynku Starego Miasta 29/31.  

Zakres tematyczny spotkań był bardzo szeroki. Dotyczył zarówno wydarzeń z historii 

statystyki (np. reaktywowanie PTS w 1981 r.), jak i postaci, które wpisały się na stałe w tę 

historię (np. Józef Buzek – pierwszy Dyrektor GUS). Referaty prezentowały rozwój wybra-

nych zjawisk z terenu m.st. Warszawy i jego dzielnic oraz zagadnienia dotyczące metropolii 

warszawskiej. Wyjątkowo obszerną i wielowątkową prelekcją historyczno-statystyczno-

etniczną była prezentacja poświęcona Ostrołęce przygotowana z  okazji 640-lecia nadania jej 

praw miejskich. 

Przykładem promującym wyniki badań resortu statystyki była prezentacja ilustrująca 

wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 r., która zawierała jednocześnie krótki 

rys historyczny spisów ludności na ziemiach polskich. 

Z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki i jubileuszu 95-lecia powsta-

nia Głównego Urzędu Statystycznego opracowane zostały następujące prezentacje: 95 lat 

GUS 1918–2013. Program obchodów. Historia i współczesność. (24 stycznia 2013 r.) oraz 

Wyzwania wobec statystyki publicznej w świetle Międzynarodowego Roku Statystyki i 95-lecia 

GUS  (7 marca 2013 r.), która została wzbogacona o dodatkowe informacje oraz ilustracje  

i zaprezentowana w dniu 20 marca 2013 r. na spotkaniu w Poznaniu jako prezentacja pt. Od-

rodzenie statystyki polskiej i jej współczesność (1918–2012). Ponadto w maju br. opracowana 

została i przedstawiona prezentacja pt. Wspomnienia o twórcach GUS w 95. rocznicę jego 

powstania, profesorach Ludwiku Krzywickim i Janie Rutkowskim (9 maja 2013 r.). 

W pierwszej połowie 2013 r. zorganizowaliśmy dla specjalistów z US w Warszawie 

trzy seminaria naukowe z zakresu metodologii współczesnych badań społecznych.  

 

PPRRZZEEDDMMOOWWAA  ((CCDD..))  
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W ramach indywidualnych prac związanych z edukacją statystyczną i promocją staty-

styki w maju 2012 r. przeprowadziłem szkolenie dla pracowników Union Investment TFI 

S.A. Warszawa z zakresu metodologii wyliczania podstawowych wielkości i wskaźników 

statystycznych publikowanych przez statystykę publiczną. 

Jako przedstawiciel PTS uczestniczyłem również w spotkaniach Komisji Polityki Spo-

łecznej i Rodziny odbywających się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty na tych 

spotkaniach wygłaszali wybitni polscy naukowcy.  

Na stronie internetowej PTS w zakładce Oddziały - Warszawa znajdują się wszystkie 

dotychczasowe opracowania i prezentacje Oddziału. Tam też znajdują się prezentacje przed-

stawione na Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

Przygotowaliśmy również zestawienie wszystkich prac na płycie CD, którą można 

zamówić u Przewodniczącego Rady Oddziału Władysława Wiesława Łagodzińskiego, tel.: 

22 449 40 44 lub 22 464 20 03 oraz e-mail: w.lagodzinski@stat.gov.pl , a także u Sekretarza 

Oddziału Ewy Gałązki, tel.: 22 464 23 15 oraz email: e.galazka@stat.gov.pl. 

Rada Oddziału pragnie serdecznie podziękować Kierownictwu Urzędu Statystycznego 

w Warszawie, a w tym szczególnie Pani Dyrektor Zofii Kozłowskiej za stworzenie dobrych 

warunków działania Oddziału oraz życzliwą atmosferę i klimat poparcia dla naszej działalno-

ści. Dziękujemy także dr Ewie Bogusławie Bulskiej za dotychczasową owocną współpracę  

i liczymy na dalszą jej kontynuację.  

Rada Oddziału bardzo liczy na zainteresowanie naszymi opracowaniami, które prezen-

tujemy i zachęca do ich szczegółowego przejrzenia.  

 
 
       Przewodniczący Rady  

    Oddziału Warszawskiego PTS 
 
mgr Władysław Wiesław Łagodziński 

 
 

 
 
 
 
Warszawa, lipiec 2013 r. 
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RRAADDAA  OODDDDZZIIAAŁŁUU  
 
 
W skład Rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego wchodzą: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Przewodniczący  – mgr Władysław Wiesław Łagodziński 

Wiceprezes Rady Głównej  
Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

 
 

2. Zastępca Przewodniczącego  – mgr Krzysztof Kowalski 
Zastępca Dyrektora  
Urzędu Statystycznego w Warszawie 

 
 
 

 

 
3. Sekretarz – mgr Ewa Gałązka 

Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Skarbnik – mgr Anna Branicka 
Kierownik Wydziału Informatyki 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Członek  – mgr Jan Berger 
Konsultant w Wydziale Archiwalnym Gabinetu Prezesa GUS 
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WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  
 

Opracowane w ostatnim okresie przez Odział Warszawski PTS prezentacje przedsta-

wiają  szeroki zakres zagadnień dotyczących statystyki publicznej, jej zalążków i rozwoju. 

Mają one charakter popularnonaukowy. Omawiają ważne momenty w powstawaniu instytucji 

statystycznych, przedstawiają sylwetki ludzi, którzy byli ściśle związani z wydarzeniami tam-

tych lat, a także ważniejsze dokumenty i publikacje statystyczne. Niektóre z nich nawiązują 

do wydarzeń z dziejów statystyki warszawskiej, inne informują o historii powstania i organi-

zacji Głównego Urzędu Statystycznego, jak również o reaktywowaniu działalności Polskiego 

Towarzystwa Statystycznego. Są między nimi też prezentacje poświęcone wyłącznie danej 

postaci historycznej, jak np. Józefowi Buzkowi, Ludwikowi Krzywickiemu czy Eugeniuszowi 

Kwiatkowskiemu. Znajdują się wśród nich prezentacje dotyczące określonego miasta i jego 

charakterystyki (m.st. Warszawa, Ostrołęka). Poruszają zagadnienia związane z metropolią 

warszawską, statystycznymi instrumentami opisu  stosowanymi przez Urząd Statystyczny w 

Warszawie, wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.  

Poprzez te prezentacje i ich tematykę staramy się popularyzować, promować i upo-

wszechniać informacje o statystyce i historii jej rozwoju wśród szerokiego kręgu odbiorców, 

mas mediów, środowisk naukowych, samorządów terytorialnych oraz młodzieży szkolnej  

i akademickiej.  

Do wszystkich chętnych i zainteresowanych statystyką kierujemy organizowane przez 

Oddział seminaria naukowe z udziałem wybitnych specjalistów, naukowców, którzy chętnie 

dzielą się swoją wiedzą. Należą do nich: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, prof. dr hab. 

Janusz Czapiński, dr Dominik Batorski.   

 Każde opracowanie skierowane do odbiorców jest przemyślaną kompozycją złożoną  

z części werbalnej, czyli wypowiadanego tekstu, ze słowa drukowanego i z części wizualnej, 

czyli obrazów i ilustracji. Część werbalna realizowana była poprzez wygłaszanie referatów 

tematycznych przez poszczególnych prelegentów, do których należą: mgr Władysław Wie-

sław Łagodziński, dr Ewa Bogusława Bulska, mgr Krzysztof Kowalski, mgr Jan Berger. Ele-

menty wizualne zawarte w prezentacjach były dopełnieniem słów. Prezentacje opracowywane 

były przez mgr Barbarę Czerwińską-Jędrusiak za pomocą programu PowerPoint. Do ich re-

alizacji wykorzystywany był też program Word i Excel.  
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Ponieważ wystąpienia miały charakter promocyjny, informacyjny i edukacyjny oraz 

kierowane były do szerokiego kręgu odbiorców, dlatego zostały zamieszczone na stronach 

internetowych Oddziału Warszawskiego PTS. Z tego też względu zawierają obszerne teksty, 

oraz w trosce o ilustracyjność przekazu - liczne fotografie, schematy, skanokopie dokumen-

tów, kartogramy czyli mapy geograficzne z rozmieszczeniem zjawisk statystycznych, wykre-

sy obrazujące dane liczbowe, tablice statystyczne. Dzięki temu zabiegowi każdy zaintereso-

wany daną tematyką może mieć dostęp do pełnego, nie skróconego obrazu wydarzeń przed-

stawionych przez prelegenta na spotkaniu. Dodatkowo, w celu możliwości zgłębienia wiedzy 

o poszczególnych zagadnieniach, prawie każda z prezentacji zawiera źródła informacji i bi-

bliografię. Przy opracowywaniu prezentacji korzystano z wielu źródeł i docierano do nich 

różnymi metodami.  Większość z nich pozyskano ze zbiorów bibliotecznych Urzędu Staty-

stycznego w Warszawie, Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca oraz Interne-

tu. 

 

 

       

  mgr Władysław Wiesław Łagodziński 

       

     i  mgr Barbara Czerwińska - Jędrusiak 
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OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  II  PPRREEZZEENNTTAACCJJEE  
  

  

 
1. TERYTORIALNY I LUDNOŚCIOWY ROZWÓJ 

WARSZAWY W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 

I W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH ZE STOLICAMI 

PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ  
       Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

          
Autorzy: mgr Władysław Wiesław Łagodziński, dr Ewa Bogusława Bulska,  

mgr Krzysztof Kowalski, mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 8 marca (czwartek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Starego 

Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 

  
  

SSeemmiinnaarriiuumm  ddeeddyykkoowwaannee  KKoonnggrreessoowwii  SSttaattyyssttyykkii  PPoollsskkiieejj  zz  ookkaazzjjii  
jjuubbiilleeuusszzuu  110000--lleecciiaa  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyyssttwwaa  SSttaattyyssttyycczznneeggoo..  

  
  
 
Prezentacja składa się z trzech części: 
 
Część I  
 
 

NIEMIECKI PLAN ZNISZCZENIA  
A POLSKI PLAN  ODBUDOWY WARSZAWY  

 
 
Autor - mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie - mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
 
Charakterystyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na całość prezentacji składają się slajdy zawierające syntetyczne informacje, dane statystyczne 
i dokumenty związane z niemieckim planem zniszczenia oraz polskim planem odbudowy War-
szawy. Plan Pabsta sporządzony przez niemieckich urbanistów miał na celu odebranie Warsza-
wie jej stołecznego charakteru i zlikwidowanie Warszawy jako symbolu polskości. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej Bolesław Bierut na Konferencji Warszawskiej PZPR w dniu 3 lipca 
1949 r. przedstawił sześcioletni plan odbudowy Warszawy.  
 
    Objętość – 14 stron
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Część II  
 
 

ROZWÓJ TERYTORIALNY I LUDNOŚCIOWY WARSZAWY  

 
 
Autorzy: mgr Krzysztof Kowalski,  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Opracowanie: mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak, inż. Anna Antoszczak 
 
Charakterystyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezentacja  przedstawia systematyczny rozwój terytorialny miasta począwszy od XIV wieku  
(według kolejnych inkorporacji), aż do stanu  w dniu 1 I 2010 r. oraz kształtowanie się liczby 
ludności według spisów powszechnych, rozpoczynając od Pierwszego Powszechnego Spisu 
Ludności w 1921 r., a kończąc na spisie z 2002 r., jak również podaje dane według bilansu lud-
ności z 2010 r. Ponadto ilustruje prognozę liczby ludności opracowaną na lata 2015 i 2035. 

Objętość – 25 stron

 
 
Część III  
 
 

WARSZAWA NA TLE STOLIC 
 KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

 
Autor- dr Ewa Bogusława Bulska 
Opracowanie -  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
 
Charakterystyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaprezentowane zostały podstawowe informacje o ludności i gospodarstwach domowych dla 
Warszawy na tle stolic krajów Unii Europejskiej. Wykresy opracowane zostały na podstawie 
publikacji pt. Jakość życia w Budapeszcie i innych stolicach krajów Unii Europejskiej Głów-
nego  Urzędu Statystycznego Węgier (większość danych dotyczy roku 2004 ) oraz danych 
EUROSTAT-u.  
          Objętość – 13 stron 
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2. WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA  
     WARSZAWY W 1945 R. 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autorzy: mgr Władysław Wiesław Łagodziński,  

mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Recenzent dr Ewa Bogusława Bulska 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 18–20 kwietnia (środa – piątek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Poznań - Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10; Uniwer-

sytet im. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Wieniawskiego 1 

  
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Urząd Statystyczny w Warszawie i Rada Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego dla uczczenia  Kongresu Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego (Poznań, 18–20 kwietnia 2012 r.)  przygotowali pu-
blikację w wersji elektronicznej pt. Warszawa Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy 
w 1945 r.  zawierającą unikalne dokumenty i materiały dotyczące statystyki miasta i jego 
mieszkańców z 1945 r. oraz  lat bezpośrednio przedwojennych i powojennych. 
Publikacja stanowi kontynuację wielu prac naukowych i informacji poświęconych Warszawie, 
jej stołeczności i statystyce warszawskiej przygotowanych w Urzędzie Statystycznym w War-
szawie, a także stanowi istotne uzupełnienie bogatej bieżącej oferty informacji statystycznych 
o mieście stołecznym Warszawie, jego życiu, gospodarce i warunkach życia mieszkańców. 
Opracowana została na bazie   prezentacji multimedialnej przedstawionej na dwóch spotka-
niach: w wersji podstawowej w dniu 28 października 2011 r. na otwartym spotkaniu Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego w siedzibie Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, w wersji rozszerzonej w dniu 13 grudnia 2011 r. w siedzibie  Towarzystwa Miło-
śników Historii. Jak większość tego rodzaju opracowań jest ono nieustannie poprawiane, uzu-
pełniane i rewidowane. Przedstawiona wersja jest zatem kolejnym rozszerzeniem w stosunku 
do dwóch wcześniejszych prezentacji. Uzupełniono ją o nowe dokumenty, publikacje i komen-
tarze. 
Głównym zamierzeniem opracowania jest przedstawienie Warszawy odradzającej się z ruin 
i popiołów, z ogromu zniszczeń jakie pozostawili po sobie Niemcy wycofujący się z Warszawy. 
Obraz życia Warszawy z 1945 r. „narysowany” został rękami warszawskich statystyków. Mało 
kto wie dzisiaj, że już 19 stycznia 1945 r., jak wynika to ze wspomnień prof. Kazimierza Ro-
maniuka, rozpoczęli oni prace nad stanem strat ludzkich i materialnych Warszawy. Dzięki ich 
pracy powstały unikatowe dokumenty świadczące o rekonstrukcji i odbudowie różnych dzie-
dzin życia wśród gruzów miasta. 
     Objętość – 106 stron
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3. DZIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH 

PORÓWNANIACH  STATYSTYCZNYCH 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa  
 
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 26 kwietnia (czwartek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja ilustruje podstawowe zjawiska społeczno-gospodarcze występujące na terenie 
poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w 2010 r. Zawiera m.in. takie wskaźniki charaktery-
zujące daną dzielnicę jak: współczynnik feminizacji, udział osób w wieku 65 lat i więcej 
w ludności ogółem danej dzielnicy, wskaźnik obciążenia ekonomicznego, przyrost naturalny 
na 1000 ludności. Przedstawiony również został barometr cen nowych mieszkań na podstawie 
danych zawartych w serwisie GazetaDom.pl z 22 lutego 2012 r.                           

Objętość – 35 stron

  

 
 
4. JÓZEF BUZEK (1873–1936) PIERWSZY DYREKTOR 

GUS, STATYSTYK, EKONOMISTA, PRAWNIK, 
POLITYK 
Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

 
Autor dr  Ewa Bogusława Bulska 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 24 maja (czwartek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  

 
Wygłoszona prelekcja zobrazowana prezentacją dedykowana była Kongresowi Statystyki 
Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prezentacja zawiera naj-
ważniejsze wydarzenia z życia Józefa Buzka – pierwszego Dyrektora Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Przedstawia informacje o jego karierze zawodowej, poglądach politycznych, 
działalności publicystycznej i otrzymanych odznaczeniach. Zaprezentowane zostały wypo-
wiedzi współczesnych jemu naukowców dotyczące oceny jego działalności. Jednocześnie 
zmieszczony został wykaz publikacji, których J. Buzek był autorem.   

Objętość – 53 strony 
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5. JÓZEF BUZEK (1873–1936) PIERWSZY DYREKTOR 

GUS,  INNE SPOJRZENIE 
 

  Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 24 maja (czwartek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  

Kolejna prezentacja o Józefie Buzku dedykowana Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji 
100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego była komentarzem i uzupełnieniem do po-
przedzającej ją prelekcji dr E.B. Bulskiej. Na wstępie zaprezentowane zostało drzewo gene-
alogiczne rodziny Buzków. Następnie przedstawione zostały takie zagadnienia jak: projekt 
konstytucji opracowany przez J. Buzka, dokumenty dot. mianowania go na Dyrektora GUS, 
kompetencji do tworzenia GUS, oraz opracowane przez niego uwagi ze względu na zbliżający 
się spis ludności i pogląd na wzrost ludności.                Objętość – 46 stron 

  

 
 
6. OSTROŁĘKA. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ MIASTA  
       OCZYMA HISTORYKÓW, STATYSTYKÓW I POETY 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 18 października (czwartek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  

Spotkanie i przedstawiona na nim prezentacja poświęcone były Ostrołęce z okazji 640-lecia 
nadania jej praw miejskich. Inicjatorem spotkania była dr Ewa Bogusława Bulska, prelekcję 
wygłosił mgr Władysław Wiesław Łagodziński, a swoje wspomnienia i wiersze przedstawił 
mgr Sławomir Mierzejewski. Slajdy zawierają informacje o początkach miasta, jego bogatej 
historii, wielu kataklizmach jakie dotknęły miasto, położeniu i rozwoju miasta oraz podsta-
wowe dane statystyczne na temat ludności, ruchu naturalnego, migracji, rynku pracy, kultu-
rze, mieszkalnictwie. Pod koniec prezentacji poruszone zostało zagadnienie industrializacji 
Ostrołęki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta.   
       

Objętość – 99 stron

 15

http://www.stat.gov.pl/pts/
http://www.stat.gov.pl/pts/


OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  II  PPRREEZZEENNTTAACCJJEE  ((CCDD..))  
  

  

7. OFERTA INFORMACYJNA STATYSTYKI PUBLICZNEJ 

DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ M.ST. 
WARSZAWY.  STATYSTYCZNE INSTRUMENTY OPISU 

M.ST. WARSZAWY W PUBLIKACJACH I 

OPRACOWANIACH URZĘDU STATYSTYCZNEGO W 

WARSZAWIE 
Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 19 października (piątek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Lublin - Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-

strzennej UMCS, Al. Kraśnicka 2 
Charakterystyka 
 

  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja na konferencji pt. Statystyka publiczna jako źródło wiedzy o regionie. Przedstawia 
statystyczne instrumenty opisu za pomocą których statystyka publiczna przekazuje odbiorcom 
statystyczny obraz zjawisk i prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą określonej jednostki 
podziału terytorialnego kraju. Została przygotowana na podstawie ogólnodostępnych oficjal-
nych materiałów znajdujących się w bibliotece US w Warszawie  i na portalu informacyjnym 
GUS.         

Objętość – 74 strony 

  

 
8. TWORZENIE STATYSTYCZNEGO OBRAZU 

METROPOLITALNEGO OŚRODKA MIEJSKIEGO NA 

PRZYKŁADZIE METROPOLII WARSZAWSKIEJ 
 
    Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 15–16 listopada (czwartek – piątek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Toruń - Centrum Konferencyjne Hotelu „Filmar” 

ul. Grudziądzka 45 
Charakterystyka 

  
  
  
  

Prezentacja na konferencji pt.  Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy 
rozwoju.  Przedstawia narzędzia obserwacji i opisu, które pozwalają na pokazanie w synte-
tyczny sposób obrazu metropolii i perspektyw jej rozwoju. Zawiera propozycję tworzenia 
obrazu statystycznego metropolii według określonych etapów na przykładzie m.st. Warszawy 
i pełnionych przez to miasto funkcji. Porusza zagadnienia transportu miejskiego, stref spo-
łecznych, sytuacji demograficznej i dojazdów do pracy.  

Objętość – 63 strony 
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9. REAKTYWOWANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

STATYSTYCZNEGO W 1981 R. 
 
     Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 5 listopada (poniedziałek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Poznań – Sala Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. 

Wojska Polskiego 28 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  
  

Prezentacja poświęcona historii reaktywowania społecznej organizacji statystyków polskich 
w 1981 r.  dedykowana Kongresowi Statystyki Polskiej. Prezentowane w opracowaniu infor-
macje o reaktywacji PTS na wiosnę 1981 r. zostały przygotowane na podstawie zbioru orygi-
nalnych deklaracji członkowskich  „ojców założycieli”, informacji opublikowanych przez 
Lucjana Adamczuka i Kazimierza Latucha, (Wiadomości Statystyczne…), dokumentów reje-
stracyjnych PTS, a w tym tekstu statutu zarejestrowanego w 1981 r., innych dokumentów 
oficjalnych PTS z 1981 r. i lat następnych, a także na podstawie osobistych notatek autora 
i jego wspomnień jako bezpośredniego uczestnika tamtych wydarzeń. 

Objętość – 63 strony 

  

 
 
10. POŻARNICTWO WARSZAWY W STATYSTYCE. 

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor dr Ewa Bogusława Bulska 
Konsultacje mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 26 listopada (poniedziałek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa – Sala konferencyjna  Biblioteki Publicznej m.st. 

Warszawy, ul. Koszykowa 26/28 
Charakterystyka 

  
  
  
  

Na spotkaniu w pierwszej części odbyła się promocja jubileuszowego wydawnictwa pt. 40-
lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego : 30-lecie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  
z udziałem autorki - bryg. Jolanty Pietrzak – Krekory. W drugiej części dr Ewa Bulska przed-
stawiła historię powstania, rozwój i aktualną działalność warszawskiej straży pożarnej. Jed-
nym ze źródeł prezentowanych danych były Roczniki Statystyczne m.st. Warszawy zawiera-
jące dane przedwojennej i współczesnej Warszawy. Przedstawiona została również porów-
nawczo z 1914 r. statystyka pożarnictwa zawarta w Wiadomościach Statystycznych o mieście 
Lwowie. Głos w dyskusji zabrał mgr Władysław Wiesław Łagodziński. 

Objętość – 65 strony
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11. POLITYKA MORSKA EUGENIUSZA 

KWIATKOWSKIEGO W NAWIĄZANIU DO FILMU 

MIASTO Z MORZA REŻ. ANDRZEJA KOTKOWSKIEGO
       Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor dr  Ewa Bogusława Bulska 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 5 grudnia (środa) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja przedstawia życie i działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego. Na spotkaniu 
w dyskusji panelowej wystąpili:  prof. Marian  Marek Drozdowski omawiając rolę Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w budowie Polski morskiej oraz  przedstawiciele Zarządu Głównego 
Ligi Morskiej i Rzecznej – nawiązując do 80 lat obchodów w Polsce Święta Morza i prezen-
tując z tej okazji film oraz pokaz zdjęć z obchodów 1. Święta Morza w 1932 r. w Gdyni. 

Objętość – 17 stron 
 

  

 
 
12. POLITYKA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO  

A STATYSTYKA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 5 grudnia (środa) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka 

  
  
  
  

Prezentacja omawia postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, jako budowniczego Gdyni i nie tyl-
ko. O jego zaangażowaniu w budowę mocnego ekonomicznie państwa i efektach działalności 
świadczą dane statystyczne o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w okresie międzywojen-
nym. W latach 30. resortem statystyki kierował prof. Edward Szturm de Sztrem, pod którego 
kierunkiem opracowano i wydano liczne publikacje analityczne i roczniki statystyczne obra-
zujące m.in. rozwój gospodarki, przemysłu i handlu zagranicznego. Prezentacja zawiera tabli-
ce statystyczne tamtego okresu. 

Objętość – 35 stron 
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13. WARSZAWA 1945. REKONSTRUKCJA MIASTA – 

OKRUCHY INFORMACJI 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 18 stycznia (piątek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 
Charakterystyka  
  
  
  
  
  
  
  

W spotkaniu pt. „Powroty 1945 - A na obu brzegach Wisły znowu jest Warszawa”,   uczest-
niczyli przedstawiciele miesięcznika STOLICA  i Domu Spotkań z Historią oraz zaproszeni 
goście – prelegenci omawiający wydarzenia tamtych lat. Ww. prezentacja jest statystycznym 
uzupełnieniem obrazu Warszawy z 1945 r.  naszkicowanego w miesięczniku Stolica nr 12/1 
w części zatytułowanej Powroty. Warszawa 1945. Zawiera wybrane informacje o rekonstruk-
cji miasta i jego życiu społecznym, infrastrukturze technicznej i komunalnej oraz elementach 
organizacji administracji miejskiej. W swojej istocie prezentacja odnosi się do opracowanej 
w 2012 r. publikacji pt. Warszawa Feniksem XX wieku. Statystyka Warszawy w 1945 r. 

Objętość – 30 stron 

  

 
 
14. NARODOWY SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 -  
       WYNIKI 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 13 lutego (środa) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - gmach NOT, ul. T. Czackiego 3/5 
Charakterystyka  
  
  
  
  
  

Na spotkaniu z przedstawicielami Klubu LIONS przedstawione zostały wyniki Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. Prezentacja zawiera 
jednocześnie krótki zarys historii spisów ludności na ziemiach polskich i ich znaczenie. Spisy 
powszechne są istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje związane z 
funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji międzynarodowych spisy są jednymi 
z największych przedsięwzięć organizacyjnych mobilizujących narody w czasach pokoju.
       Objętość – 45 stron 
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15. STATYSTYCZNY OBRAZ WARSZAWSKIEGO 

OŚRODKA METROPOLITALNEGO NA PODSTAWIE 

REFERATU PRZYGOTOWANEGO NA SEMINARIUM  
W TORUNIU W 2012 R. 

       Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 21 lutego (czwartek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka  
  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja jest nieco zmienioną i wzbogaconą wersją przedstawioną na konferencji zatytu-
łowanej Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju., która odbyła się 
w Toruniu w 2012 r. Przedstawia statystyczny obraz Warszawskiego Ośrodka Metropolital-
nego zarówno w ujęciu historycznym z lat 30., jak również współcześnie w XXI wieku. Za-
wiera liczne mapy i schematy ilustrujące np. rozwój komunikacji. 

Objętość – 67 stron 

  

 
 
16. METROPOLIA WARSZAWSKA - JEJ WYMIAR 

WSPÓŁCZESNY W UJĘCIU STATYSTYCZNYM 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor dr Ewa Bogusława Bulska 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 21 lutego (czwartek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Sta-

rego Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
Charakterystyka  
  
  
  
  
Akterystyka 

Prezentacja jest wprowadzeniem do spotkania na temat tworzenia obrazu statystycznego Me-
tropolii Warszawskiej. Zawiera wybrane komentarze prasowe dziennikarzy Gazety Wybor-
czej opracowane na podstawie danych GUS na temat sytuacji społeczno-gospodarczej War-
szawy na tle wybranych gmin Polski. Przedstawia ogólną sytuację najbogatszych i najbied-
niejszych gmin w kraju oraz perspektywy ich rozwoju. Ukazuje problemy dzisiejszego bu-
downictwa mieszkaniowego, jego przyszłość i związane z nią ogólne dane Związku Banków 
Polskich. 

Objętość – 22 strony
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17. DOKUMENTY I INFORMACJE DOT. ODBUDOWY 

         WARSZAWY 
 
        Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: luty 2013 r. 
Zamówienie: pracownika nauki 
Charakterystyka  
  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja została opracowana bezpłatnie na specjalne zamówienie zagranicznego pracow-
nika nauki poszukującego informacji na temat odbudowy Warszawy. Zawiera wybrane in-
formacje o odbudowie zabytków m.st. Warszawy po II wojnie światowej. Są to: akty prawne, 
dokumenty, zdjęcia, statystyki, archiwalia.  Wybrane źródła informacji podane zostały we-
dług stanu dokumentacji w lutym 2013 r. 

Objętość – 53 strony 

  

 
 
18. ODRODZENIE STATYSTYKI POLSKIEJ I JEJ 

WSPÓŁCZESNOŚĆ (1918–2012) 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 20 marca 2013 r. (środa) 
Miejsce spotkania: Poznań - Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, 

ul. Piotrowo 2 
Charakterystyka 
 

  
  
  
  

 
Prezentacja przedstawiona została na uroczystości otwarcia wystawy „Statystyka 
w Wielkopolsce” w Poznaniu. Zawiera: krótką informację na temat zalążków statystyki, pre-
kursorów polskiej statystyki, utworzenia i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego 
w Warszawie. Przedstawia działalność GUS w ciągu 95 lat jego istnienia. Nakreśla postaci 
kolejnych prezesów GUS i ich dokonania. W aneksie wymienione są podstawowe cechy ko-
lejnych spisów organizowanych przez GUS oraz roczniki statystyczne wydane przez Urząd.
          Objętość – 90 stron 
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19. WSPOMNIENIA O TWÓRCACH GUS W 95. ROCZNI-

CĘ  JEGO POWSTANIA, PROFESORACH LUDWIKU 

KRZYWICKIM I JANIE RUTKOWSKIM 
 
Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

          
Autorzy: dr Ewa Bogusława Bulska, mgr Jan Berger, mgr Władysław Wie-

sław Łagodziński  
Data spotkania: 9 maja (czwartek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Warszawa - Towarzystwo Miłośników Historii, Rynek Starego 

Miasta 29/31, Sala Kościuszkowska 
 

  

 
 
Prezentacja składa się z trzech części: 
 
Część I  
 

WSPOMNIENIA O TWÓRCACH GUS W 95. ROCZNICĘ  

JEGO POWSTANIA, PROFESORACH LUDWIKU 

KRZYWICKIM I JANIE RUTKOWSKIM - 

WPROWADZENIE  
 
Autor - dr Ewa Bogusława Bulska 
Opracowanie - mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
 
Charakterystyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

SSPPOOTTKKAANNIIEE  PPOOŚŚWWIIĘĘCCOONNEE  JJUUBBIILLEEUUSSZZOOWWII  9955--LLEECCIIAA  PPOOWWSSTTAANNIIAA    
GGŁŁÓÓWWNNEEGGOO  UURRZZĘĘDDUU  SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNEEGGOO..  

 
Prezentacja jest wprowadzeniem do kolejnych dwóch opracowań omawiających powstanie 
Głównego Urzędu Statystycznego, a przede wszystkim postaci pierwszych twórców i organiza-
torów tej centralnej instytucji statystycznej w odradzającym się państwie polskim. Przedstawia 
w sposób syntetyczny tło polityczne i gospodarcze tamtych wydarzeń. Zawiera informacje 
o najważniejszych dokumentach tamtych czasów związanych z utworzeniem GUS. 
 
          Objętość – 13 stron 
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Część II  
 

PROFESOR LUDWIK KRZYWICKI 

 
 
Autor – mgr Jan Berger 
Opracowanie - mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
 
Charakterystyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Prezentacja jest wspomnieniem o profesorze Ludwiku Krzywickim wybitnym socjologu, eko-
nomiście, statystyku, historyku i publicyście. Zawiera charakterystykę postaci i życiorys, 
a przede wszystkim opisuje działalność L. Krzywickiego dotyczącą prowadzenia i organizacji 
badań statystycznych w Królestwie Polskim. Podkreśla jego rolę w opracowaniu pierwszego 
projektu dotyczącego organizacji i działalności  przyszłego urzędu statystycznego w nowo 
utworzonym Państwie Polskim. 
          Objętość – 12 stron 

Część III  
 

ZANIM POWSTAŁ GUS 1914–1918  
(PROFESOR JAN RUTKOWSKI) 

 
 
Autor – mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie - mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
 
Charakterystyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezentacja oprócz charakterystyki postaci profesora Jana Rutkowskiego współtwórcy i organi-
zatora Głównego Urzędu Statystycznego zawiera informacje o sytuacji politycznej i społecznej 
ziem polskich tuż przed I wojną światową. Ponadto przedstawia najważniejsze wydarzenia z lat 
1914–1918 związane z prowadzeniem badań statystycznych i publikowaniem ich wyników. 
Wspomina pierwszych twórców tych opracowań mających na celu przedstawienie sytuacji ziem 
polskich tamtych czasów. Pokazuje w jaki sposób doszło do utworzenia Głównego Urzędu Sta-
tystycznego i kto w głównej mierze przyczynił się do tego. 
 
    Objętość – 58 stron
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SSEEMMIINNAARRIIAA  
  

  

 
 
1. ZINTEGROWANY SYSTEM DANYCH 

STATYSTYCZNYCH Z OCHRONY ZDROWIA. 
NIEZBĘDNE MINIMUM. 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński, mgr Piotr Krasucki 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data spotkania: 18–20 kwietnia (środa – piątek) 2012 r.  
Miejsce spotkania: Poznań - Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10; 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Wieniaw-
skiego 1 

Charakterystyka  
  
  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja przedstawiona na Kongresie Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Pol-
skiego Towarzystwa Statystycznego w czasie sesji zatytułowanej Analiza i klasyfikacja da-
nych. W opracowaniu starano się odpowiedzieć na pytanie: Czym powinien być system in-
formacji o ochronie zdrowia? Poruszono takie zagadnienia, jak: unormowania prawne UE, 
Europejski System Wskaźników Zdrowia  Publicznego, stan zdrowia i czynniki warunkujące 
zdrowie oraz statystyka zdrowia w systemie badań statystycznych statystyki publicznej. 

Objętość – 21 stron 

  

 
 
2. METODOLOGIA WYLICZANIA PODSTAWOWYCH 

WIELKOŚCI  I WSKAŹNIKÓW STATYSTYCZNYCH 

PUBLIKOWANYCH  PRZEZ GUS 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Opracowanie  mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak 
Data: maj 2012 r. 
Szkolenie: dla pracowników Union Investment TFI S.A. 
Miejsce spotkania: Warszawa – TFI, Rondo Jazdy Polskiej 1 
Charakterystyka 

  
  
  
  

Szkolenie dla pracowników Union Investment TFI S.A. Warszawa  zostało zrealizowane 
w ramach Projektu „ROZWÓJ KADR UNION INVESTMENT TFI SA – PRZYSZŁYCH 
LIDERÓW RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH” . Jest to opracowanie autorskie na 
podstawie materiałów informatycznych i informacyjnych GUS według stanu w dniu 
10.05.2012 r., godz. 1400. Przeznaczone jest wyłącznie do użytku uczestników szkolenia 
w dniu 15.05.2012 r. 

Objętość – 164  strony 
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SSEEMMIINNAARRIIAA  ((CCDD..))    
  

 

 
3. BADANIA SONDAŻOWE 

 
 
 
       Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa  

  
Autor prof. dr hab. Janusz Czapiński 
Data spotkania: 21 marca (środa) 2012 r.  
Miejsce spotkania: siedziba US w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  

W swoim wystąpieniu autor dokonał wprowadzenia do psychologicznych badań sondażo-
wych (PBS).  Przedstawił schemat badania sondażowego oraz omówił  sposób konstruowania  
kwestionariusza i formułowania pytań.  Zwrócił uwagę na zagadnienie błędów pomiaru oraz  
łączenie PBS z eksperymentem i quasi-eksperymentem.  

Objętość – 67  stron 
 

  

  

 
 
4. WYZWANIA NOWEJ DEMOGRAFII POLSKI 

 
 
        Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska 
Data spotkania: 11 kwietnia (czwartek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: siedziba US w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja omawia nowy porządek demograficzny wynikający z: utrzymywania się płodno-
ści na poziomie nie gwarantującym prostej zastępowalności pokoleń, przy stałym wydłużaniu 
się życia ludzkiego oraz rosnącej  roli  migracji międzynarodowych w kształtowaniu dynami-
ki ludności. Za pomocą grafiki informuje o tym, że ludność Europy utraciła zdolność równo-
ważenia urodzeń i zgonów, co implikuje nową sytuację demograficzną w przyszłości.  Poru-
sza m.in. takie zagadnienia jak: dzietność a wykształcenie kobiet, rodzicielstwo w kohabitacji, 
zmiany struktury wieku, macierzyństwo a zatrudnienia kobiet. 

Objętość – 23  strony 
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5. INTERNET W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO 

SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO 
 
 
        Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor dr Dominik Batorski 
Data spotkania: 12 czerwca (środa) 2013 r.  
Miejsce spotkania: siedziba US w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja odpowiada na pytania: Czym jest dzisiaj Internet w Polsce i jak się ma do Interne-
tu w innych krajach? Jaka jest najkrótsza historia Internetu i jakim zmianom podlega obecnie? 
Jak się bada Internet i jak wpływa on na prowadzenie badań społecznych? Jakie są możliwo-
ści badania zachowań i śladów elektronicznych? Jakie są wyzwania związane z dużymi da-
nymi?  Jak Internet wpływa na życie użytkowników? Czy Internet uczy czy ogłupia? Czy 
dzisiaj każdy z nas jest ofiarą czy też beneficjentem Internetu? Jaka jest rola i waga ekono-
miczna i polityczna Internetu? Jak Internet wpływa na procesy społeczne i gospodarcze? Jakie 
są główne trendy i konsekwencje rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych? 

Objętość – 98  stron 
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1. WYBRANE ASPEKTY ZMIAN AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ ORAZ OPINIE O ROZWIĄZANIACH POLI-
TYKI RODZINNEJ. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011  

 
     Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autorzy: prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr Paweł A. Strzelecki 
Data spotkania: 20 lutego (środa) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Charakterystyka 
 
 

  
  
  
  
  
  

Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiona została prezentacja 
przygotowana na podstawie raportu Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście per-
cepcji Polaków. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2011 - raportu tematycznego dla Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2012. Redaktorem naukowym jest Irena E. Kotowska 
(SGH). W skład zespołu autorskiego wchodzą: Anita Abramowska-Kmon (SGH), Anna Ba-
ranowska (SGH), Piotr Białowolski (SGH), Janusz Czapiński (UW, WSFiZ), Izabela Gra-
bowska (SGH), Anna Matysiak (SGH), Tomasz Panek (SGH), Paweł A.Strzelecki (SGH), 
Dorota Węziak-Białowolska (SGH). Przy opracowywaniu raportu skorzystano bezpośrednio 
z wyników analiz I.Grabowskiej, P.A.Strzeleckiego oraz D.Węziak-Białowolskiej  

Objętość – 20 stron 

 
 
2.  ZMIANY TWORZENIA I ROZWIĄZYWANIA RODZIN  

A  ZMIANY DZIETNOŚCI W POLSCE W ŚWIETLE 

WYNIKÓW BADANIA GGS-PL /GENERACJE, 
RODZINY I PŁEĆ KULTUROWA/  

    Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autorzy: Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Monika 

Mynarska 
Data spotkania: 17 kwietnia (środa) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Charakterystyka  
  
  
SSEEJJMMOOWWEE  SSPPOOTTKKAANNIIAA  
  

Prezentacja powstała na bazie wyników badania GGS. Inicjatywa uruchomienia Generations 
and Gender Programme (GGP) jako międzynarodowego programu badawczego została podję-
ta w 2000 r. Powstała unikalna infrastruktura badawcza. Prezentacja składa się z kilku bloków 
tematycznych takich jak: Dlaczego musimy rozmawiać o nowej demografii Polski i Europy?; 
Zmiany tworzenia, rozwoju i rozwiązywania rodzin w Europie; Tworzenie związków i rodzi-
cielstwo PL; Zamierzenia prokreacyjne PL; Rozwody PL; Podsumowanie w kontekście re-
orientacji polityki rodzinnej w UE.     Objętość – 22 strony 
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3. EMIGRACJA I IMIGRACJA A RYNEK PRACY W 

POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 

PERSPEKTYWY MIGRACJI W PRZYSZŁOŚCI  
    Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Oddziały-Warszawa 

  
Autor dr Paweł A. Strzelecki 
Data spotkania: 23 maja (czwartek) 2013 r.  
Miejsce spotkania: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Charakterystyka 

  
  
  
  
  
  

 
Prezentacja zawiera następujące zagadnienia: Emigracja po wejściu do UE szacunki i przy-
czyny (w tym - Strategie migracyjne, łączność z krajem; Wpływ kryzysu na przepływy mi-
gracyjne; Powroty z emigracji a szanse na rynku pracy), Imigracja – kim są imigranci w Pol-
sce?, Przyszłość migracji Polski a prognozy ludności Polski.  

Objętość – 25 stron 
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1. THE POLISH STATISTICAL ASSOCIATION (PTS) – RE-

ESTABLISHING  
     
 
 
 
 
 
 

Dostępna na: www.stat.gov.pl/pts/  Czasopisma- Statistics 
In Transition 

  
Autor mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Artykuł w czasopiśmie: Statistics in Transition 
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa 
Wydawca: Polskie Towarzystwo Statystyczne i Główny Urząd Staty-

styczny 
Data: marzec 2012 
Strona:    187 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
W swoim artykule autor opisuje reaktywowanie PTS w 1981 r. Zgromadzenie Założycielskie 
powołało Tymczasową Radę Główną, która opracowała nowy statut PTS, zarejestrowany we 
wrześniu 1981 r. Artykuł ukazał się w czasopiśmie Statistics in Transition (SiT).  

Objętość artykułu – 4 strony 
 
SiT jest międzynarodowym czasopismem wspólnie wydawanym przez PTS i GUS. Jego wy-
dawanie zainicjowano w 1993 r. i do 2006 r. ukazywało się ono dwa razy do roku. Od tego 
czasu, pod nieco zmienionym tytułem Statistics in Transition  new series , ukazuje się  trzy 
razy w roku. Czasopismo stanowi forum wymiany idei i doświadczeń między członkami mię-
dzynarodowego środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników, wlicza-
jąc w to grono badaczy, nauczycieli, politycznych decydentów oraz opinię publiczną. Począt-
kowy profil czasopisma koncentrującego się na statystycznych aspektach przejścia od gospo-
darki centralnie planowanej do gospodarki rynkowo zorientowanej stopniowo został rozsze-
rzony, tak aby objąć problematykę rozwoju i modernizacji sytemu statystyki publicznej (ofi-
cjalnej), traktowanej w szerokim ujęciu. Publikacja ukazuje się tylko w języku angielskim.  
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2. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013  
     
 

Dostępna na: www.daignoza.com 

  
Wydarzenie: konferencja prasowa 
Tematyka: wstępne wyniki Diagnozy Społecznej 2013 
Prowadzący mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
Miejsce:  Warszawa - Polska Agencja Prasowa SA, ul. Bracka 6/8 
Data: 26 czerwca (środa) 2013 r.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W dniu 26 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odby-
ła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu wstępnych wyników badania Diagnoza 
Społeczna 2013. W jej trakcie, wstępne (wybrane wątki) wyniki badania zaprezentowali: prof. 
Janusz Czapiński, kierownik naukowy badania Diagnoza Społeczna; prof. Tadeusz Szumlicz, 
dr Dominik Batorski, dr Paweł Strzelecki – eksperci opracowujący wyniki badania. Konfe-
rencję prowadził Władysław Wiesław Łagodziński – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała Pani Jacquline Kac-
przak z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, radca ministra. 

Diagnoza Społeczna 2013 to 7. edycja projektu, która jest  kontynuacją badania rozpo-
czętego w 2000 r. Pomysłodawcą Diagnozy Społecznej był w 1999 r. Pan Władysław Wie-
sław Łagodziński. W 2000 r. inicjatywa Rady Monitoringu Społecznego spotkała się szczę-
śliwie z zapotrzebowaniem rządu na niezależne badanie skutków reform transformacyjnych. 
Dzięki Pani Minister Teresie Kamieńskiej KPRM zleciła realizację pierwszej edycji Diagnozy  
i pokryła większość kosztów projektu. Kolejne edycje badania (z lat: 2003, 2005, 2007, 2009, 
2011, 2013) znajdowały dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Cen-
trum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Badania z lat 2009, 20011 i 2013 były dofinansowane ze 
środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badania dofinansowywane 
były również przez: NBP, MNiSW, Telekomunikację Polską SA, Centertel, Główny Inspek-
tor Sanitarny, Bank Zachodni WBK,  BRE Bank SA i WSFiZ w Warszawie,  a także Towa-
rzystwo Ubezpieczeniowe oraz instytucje publiczne i gospodarcze. Organizacyjnie i admini-
stracyjnie badania obsługuje BBiAS PTS pod kierunkiem Pani Barbary Belok.  
Projekt Diagnoza jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych. 
Kompleksowość tego projektu oznacza, że jest to jedyne badanie w Europie, które uwzględ-
nia wszystkie ważne aspekty życia gospodarstw domowych i ich członków. Diagnoza ma 
charakter panelowy. Raporty z badań pokazują nie tyko bieżący obraz społeczeństwa, ale tak-
że jego zmiany w okresie ostatnich 20 lat. Badanie 2013 jest kluczowe  ponieważ staramy się 
dowiedzieć, jak wygląda polskie społeczeństwo 23 lata po zmianie systemu, 13 lat po pierw-
szym badaniu i ponad 8 lat po wstąpieniu Polski do UE? Badanie jest całkowicie niezależne, 
co oznacza że żadna władza publiczna, społeczna czy instytucja naukowa nie miała wpływu 
na kształt badania i opracowane wyniki. Jest to jedyne badanie w Polsce, które w całości jest 
publicznie dostępne w Internecie - bezpłatnie i dla każdego pod adresem www.diagnoza.com  
- dostęp do metodologii i narzędzia badań, pełnych raportów, raportów specjalistycznych, 
kompletu tablic wynikowych, a także jednostkowych danych zanonimizowanych zarówno 
dotyczących gospodarstw, jak i osób wchodzących w ich skład.  
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IINNNNEE  ((CCDD..))  
Informację o uroczystości w Pałacu Prezydenckim, pomimo że nie jest bezpośrednio  
związana z działalnością Oddziału, przekazujemy ze względu na ogromną wagę i zna-
czenie tego wydarzenia dla historii statystyki i statystyków. 
 

 
 
 
3. UROCZYSTOŚĆ W PAŁACU PREZYDENCKIM Z OKAZJI JUBILEUSZU 95-LECIA 

UTWORZENIA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
     
Dostępna na: www.stat.gov.pl  oraz na http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-
ministrow/art,686,seminarium-pt-jakosc-zycia-w-polsce-aktualny-stan-i-wyzwania-w-
swietle-badan.html 

  
Wydarzenie: Uroczystość z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycz-

nego oraz konferencja pt. Jakość życia w Polsce. Aktualny 

stan i wyzwania w świetle badań 

Organizatorzy: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współ-

pracy z Głównym Urzędem Statystycznym 

Miejsce: Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 

Data: 11 lipca (czwartek) 2013 r.  
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3. UROCZYSTOŚĆ W PAŁACU PREZYDENCKIM Z OKAZJI JUBILEUSZU 95-LECIA 

UTWORZENIA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO (CD.)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PPRROOGGRRAAMM  UURROOCCZZYYSSTTOOŚŚCCII    
  
  
  
  
  
  
  

 
W czwartek 11 lipca 2013 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji 95-lecia 
utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego w której, na zaproszenie Szefa Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego, udział wzięli przedstawiciele resor-
tu statystyki i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w tym Oddziału Warszawskiego PTS. 
 
Z okazji jubileuszu GUS Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał 
odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Głównego Urzędu Statystycznego. 
W imieniu Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczyła Podsekretarz Stanu w KPRP 
Irena Wóycicka. 
 
Wśród odznaczonych był dr Kazimierz Kruszka, były Prezes Rady Głównej PTS i członek 
władz naczelnych PTS, który otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. (pełna 
lista odznaczonych na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1233,odznaczenia-z-okazji-95-
lecia-gus.html  
 
Ponadto na oficjalnej stronie Prezydenta RP odnotowano: 
„Po uroczystości wręczenia odznaczeń, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyło 
się seminarium Jakość życia. Aktualny stan i wyzwania w świetle badań. Seminarium otwo-
rzył Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski referatem na temat miejsca, 
jakie w polskiej statystyce zajmują badania dotyczące warunków życia ludności. W  dyskusji 
udział wzięli Anna Szukiełojć-Bieńkuńska oraz profesorowie Walenty Ostasiewicz i Tomasz 
Panek. Następnie minister Irena Wóycicka poprowadziła dyskusję panelową, w której uczest-
niczyli: Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. Janusz 
Czapiński – Kierownik badań panelowych „Diagnoza Społeczna”, Katarzyna Lotko-Czech 
reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Krzysztof Michalski – 
Redaktor Polskiego Radia. Paneliści podkreślili m.in. rolę danych statystycznych jako istot-
nego źródła informacji w procesie identyfikowania problemów społecznych, podejmowania 
decyzji i kształtowania polityki państwa.  
Kończąc dyskusję panelową, minister Irena Wóycicka zaakcentowała znaczenie statystyki 
publicznej w rzetelnym przedstawianiu sytuacji społecznej. Podziękowała także wszystkim 
pracownikom Głównego Urzędu Statystycznego, życząc im satysfakcji z wykonywanej pra-
cy.”  

 

Uczestnicy uroczystości otrzymali teczkę z programem spotkania i pu-
blikacjami statystycznymi przygotowanymi przez Główny Urząd Staty-
styczny. Program uroczystości zawierał następujące punkty: otwarcie 
uroczystości, wręczenie odznaczeń, wystąpienie przedstawiciela KPRP, 
film – 95 lat GUS, otwarcie seminarium i przedstawienie prezentacji  
(Doświadczenia badawcze w zakresie jakości życia; Jakość życia 
w badaniach i analizach GUS; Monitoring jakości życia na poziomie 
regionalnym i lokalnym jako narzędzie wspierania polityki społecznej), 
dyskusja panelowa i podsumowanie dyskusji. 
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IINNNNEE  ((DDOOKK..))  
3. UROCZYSTOŚĆ W PAŁACU PREZYDENCKIM Z OKAZJI JUBILEUSZU 95-LECIA 

UTWORZENIA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO (DOK.) 
PUBLIKACJE STATYSTYCZNE OPRACOWANE Z OKAZJI JUBILEUSZU GUS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

SPIS TREŚCI 

Prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzę-
du Statystycznego – Ważne miejsce badań warunków 
życia ludności w polskiej statystyce oficjalnej. 
 
Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu – Doświadczenia badawcze 
w zakresie jakości życia. 
 
Anna Bieńkuńska, Departament Badań Społecznych 
i Warunków Życia GUS – Jakość życia w badaniach 
i analizach GUS. 
 
Prof. dr hab. Tomasz Panek, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie – Monitoring jakości życia na poziomie 
regionalnym i lokalnym jako narzędzie wspierania po-
lityki społecznej. 

▼ 
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dr Dominik Batorski  
db@uw.edu.pl 
 
Socjolog, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie War-

szawskim. Zajmuje się przede wszystkim badaniem społecznych 

oraz psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania  

z komputerów i Internetu i szerzej przemianami społecznymi i go-

spodarczymi związanymi z rozwojem i upowszechnieniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest współautorem badań Diagnoza Społeczna 

(autorem modułu poświęconego korzystaniu z nowych technologii) oraz Cyfrowa gospodar-

ka, a także członkiem Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 

Zajmuje się także problematyką relacji i sieci społecznych (social network analysis) oraz pro-

cesów społecznych zachodzących w sieciach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjo-

logicznego, International Network for Social Network Analysis. 

Interesuje się również metodologią prowadzenia badań społecznych przez Internet, a także 

problematyką przetwarzania dużych danych. Zakładał i rozwijał dział bussiness intelligence  

w Gadu-Gadu. Jest również założycielem, a obecnie Członkiem Zarządu i Chief Scientist 

firmy SmartNet Research & Solution tworzącej między innymi narzędzie analityczne do mo-

nitoringu i optymalizacji marketingu w mediach społecznościowych  Sotrender. 

Dr Dominik Batorski wszystkim zainteresowanym tematyką związaną z Internetem poleca 

następujące publikacje, których jest autorem lub współautorem: 

1. Batorski D. (2011). Diagnoza Społeczna 2011. Korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Contemporary Economics, 5(3), s. 299-327. www.diagnoza.com 

2. Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Pod red. Dominika Batorskiego. 

W ramach projektu badawczego pt. Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie. 

MGG Conferences Sp. z o.o.. Warszawa 2012. http://cyfrowagospodarka.pl/ 

3. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu. Raport Otwarcia Ko-

alicji „Dojrz@łość w sieci” pod red. Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca z inicjatywy  

i dzięki wsparciu UPC. UPC Polska Sp. z o.o. Warszawa.  

http://dojrzaloscwsieci.pl/raport-otwarcia.html  

4. Batorski Dominik: Czy bać się baz? http://academia.pan.pl/pdf/informacja_batorski.pdf 

5. Batorski Dominik: W morzu informacji. 

 http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/academia_2012/22012/12-15_batorski.pdf  
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Dr Ewa Bogusława Bulska  
z d. Szenderowska 
ebulska@wp.pl 
Prawnik, statystyk, historyk,  gimnazjum  ukończyła w prywatnej 
Szkole im. Heleny Rzeszotarskiej w Warszawie, studia  na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska w Kate-
drze Prawa Międzynarodowego „Sytuacja prawna przestrzeni ko-
smicznej”), Podyplomowe Studium Statystyki Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu,  doktoranckie na Wydziale Historyczno – Pe-
dagogicznym Uniwersytetu Opolskiego (stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w zakresie historii, rozprawa „Warszawa u 
schyłku XIX i na progu XXI wieku w dokumentacji statystycznej”,  

promotor  prof. Marian Marek Drozdowski,  w 2001 r. publikacja uhonorowana  za najlepsze 
varsaviana roku ).  Od 1966 r. do 2003 r.  związana zawodowo z organami statystyki  pu-
blicznej, 37 lat  na stanowiskach kierowniczych: kierownik oddziału koordynacji i opracowań 
zbiorczych, zastępca dyrektora, dyrektor Urzędu Statystycznego w m. st. Warszawie (1992-
96), w GUS: dyrektor Departamentu Udostępniania Danych ( 1996-2001, odpowiedzialna za 
system informacyjny i publikacyjny GUS,  udostępnianie danych organom władzy, admini-
stracji rządowej i samorządowej, ośrodkom naukowym, organizacjom międzynarodowym 
oraz Internet w resorcie),  p.o. dyrektora Biura Dyrektora Generalnego  (2002-03). Wniosła 
istotny wkład w działalność dydaktyczną i publikacyjną: członek Rady Metodyczno-
Programowej GUS (1974-99) oceniającej programy szkoleniowe, wykładowca na kursach dla 
nowo zaangażowanych pracowników i aplikantów, zorganizowała warsztaty statystyczne dla 
nauczycieli szkół ekonomicznych wykładających statystykę. Członek,  zastępca i przewodni-
cząca Zespołu Redakcyjnego  US (1966-96), członek Komitetu Redakcyjnego  GUS (1996-
2000); rozwinęła współpracę międzynarodową z urzędami statystycznymi w Budapeszcie, 
Wilnie, Berlinie, Kaliningradzie, Mińsku, Pradze (dwujęzyczne publikacje porównawcze o 
Warszawie i każdej ze stolic,  dwa międzynarodowe  seminaria  naukowe -  Biblioteka Wia-
domości Statystycznych t. 49 i 51). Autorka koncepcji wydawnictw US m.in. „Przeglądu Sta-
tystycznego Warszawy” (miesięcznik), jubileuszowego wydania  „130 lat statystyki Warsza-
wy”, „Raportu o stanie Warszawy 1994. Warszawa XXI”, „Warszawy na tle miast Europy”, 
„400 lat stołeczności Warszawy w świetle statystyki 1956-1966”. Po 20 latach wznowiła edy-
cję „Rocznika Statystycznego Warszawy” (1995), „Rocznik Województwa Warszawskiego 
1995” uznany  za najlepsze varsaviana roku (dyplomy honorowe dla członków  Zespołu  Re-
dakcyjnego). Członek  Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego Wiadomości Staty-
stycznych (1996-2000). W Polskim Towarzystwie Statystycznym: zastępca, przewodnicząca 
Oddziału Warszawskiego (zorganizowała kilkanaście seminariów naukowych 1992-96), wi-
ceprezes PTS, członek Plenum i Prezydium, skarbnik PTS, redaktor naczelny  Kwartalnika 
Statystycznego (1998-2003). W  Towarzystwie Miłośników Historii: członek Zarządu, skarb-
nik, od 1999 r. przewodnicząca Sekcji Historii Społeczno-Gospodarczej (kilkadziesiąt prelek-
cji naukowych,  sesje varsavianistyczne, 32. Sesja 19 maja 1999 r. w GUS). Członek Komisji 
Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Autorka artykułów,  analiz statystycznych, 
publikacji okolicznościowych, porównań międzynarodowych, folderów, haseł do Encyklope-
dii Warszawy, biogramów do Słownika biograficznego statystyków polskich, recenzji i wy-
wiadów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Od 1976 r. społeczny kurator sądowy 
w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla  Warszawa Mokotów, przez 2 kadencje ławnik  
sądowy tego Sądu w Wydziale  Rodzinnym i dla Nieletnich (2004-11). 
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prof. dr hab. Janusz Czapiński 
czapinski@vizja.pl 
 
Polski psycholog społeczny, wykładowca akademicki. 
W 1975 r. ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W tej samej jednostce uzyskiwał stopnie doktora 
(1983) i doktora habilitowanego (1988). Zawodowo związany  
z Katedrą Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. W wyborach w 2001 r. ubiegał się  
o mandat senatora jako bezpartyjny kandydat z ramienia SLD-UP. 
Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zajmuje się psycholo-
gią społeczną  i  psychologią zmiany społecznej (makropsychologią). Od 1991 r. prowadzi we 
współpracy z ekonomistami, socjologami, demografami i statystykami badania nad jakością 
życia Polaków w okresie zmiany społecznej. Autor kilku koncepcji poświęconych emocjo-
nalnym i poznawczym mechanizmom adaptacji, m.in.: cebulowej teorii szczęścia, teorii zaan-
gażowania, teorii pozytywno-negatywnej asymetrii ( we współpracy z Guido Petersem  
z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, Belgia), teorii niewdzięczności społecznej; członek 
kilku rad redakcyjnych czasopism naukowych i międzynarodowych towarzystw naukowych; 
autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu prac naukowych (m.in. Positive-negative asym-

metry In evaluations: The distinction between affective and informational negativity effects, 
1990; Psychologia szczęścia, 1992; Makropsychologią czyli psychologia zmiany społecznej, 
2002; Quo vadis homo?, 2002; Dlaczego reformatorzy tracą poparcie społeczne, 2002; 
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA, 2004; The adaptation to social change: for whom the third 
republic of Polan dis mother, for whom ist is a step-mother, 2006; Psychologia pozytywna  
w praktyce, 2007) i popularnonaukowych. Telewizyjny, radiowy i prasowy komentator bieżą-
cych wydarzeń społecznych, członek różnych gremiów doradczych, konsultant trzech premie-
rów III RP. 
Janusz Czapiński jest wieloletnim kierownikiem badań panelowych "Diagnoza Społeczna", 
projektu zajmującego się od 2000 r. analizą warunków i jakości życia Polaków. Badanie 
obejmuje określone grupy wskaźników społecznych, do których należą struktura demogra-
ficzno-społeczna gospodarstw domowych, warunki życia gospodarstw domowych związane  
z ich kondycją materialną, dostępem do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury i wypo-
czynku, edukacja i nowoczesne technologie komunikacyjne, jakość i styl życia oraz cechy 
indywidualne obywateli. Wyniki badań mają pokazywać zarówno aktualny obraz polskiego 
społeczeństwa, jak również dawać możliwość prześledzenia jego zmiany w okresie ponad 
dziesięciu lat. Projekt ma charakter publiczny, wszystkie wyniki łącznie z bazami danych są 
dostępne nieodpłatnie. Janusz Czapiński jako redaktor opracowywał okresowe raporty zwią-
zane z prowadzonym projektem. 
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prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska 
iekoto@sgh.waw.pl 
 
Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 
gdzie kieruje Zakładem Demografii w Instytucie Statystyki  
i Demografii. Zainteresowania naukowe dotyczą współzależności 
procesów demograficznych i ekonomicznych, a zwłaszcza prze-
obrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami na 
rynku pracy,  zagadnień polityki ludnościowej i społecznej oraz 
prognozowania demograficznego. W badaniach przemian rodziny 
odwołuje się do uwarunkowań strukturalnych i kulturowych, 
uznając konieczność jednoczesnego rozpatrywania przeobrażeń 

dokonujących się na rynku pracy oraz percepcji społecznych ról płci wraz z modelami polity-
ki społecznej. Oprócz tego interesuje się skutkami starzenia się ludności i zasobów pracy roz-
patrywanymi w kontekście zarówno przemian demograficznych (struktury rodzinne, migra-
cje), jak i zmian systemów emerytalnych oraz systemu usług opiekuńczych. Zajmuje się też 
statystyką społeczną. Jest autorką ponad stu publikacji wydanych w Polsce i za granicą, będą-
cych wynikiem jej intensywnej działalności badawczej w skali kraju oraz w zespołach mię-
dzynarodowych. Kierowała licznymi badaniami empirycznymi dotyczącymi przeobrażeń de-
mograficznych i zmian na rynku pracy, głównie w ramach międzynarodowych programów 
badawczych. Jest współautorką pierwszych w Polsce panelowych badań warunków i jakości 
życia gospodarstw domowych Diagnoza Społeczna, prowadzonych w Polsce od 2000 r., oraz 
opracowań prezentujących wyniki kolejnych rund badań (2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 
2011). Koordynuje prace badawcze w Polsce w ramach międzynarodowego wieloletniego 
projektu badań panelowych „Generations and Gender Programme”. Od 2010 r. jest członkiem 
Generations and Gender Programme Advisory Group. Jest członkiem Naukowej Rady Staty-
stycznej, Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu Nauk Demograficznych oraz Komitetu 
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Od listopada 2011 r. pełni funkcję przewodniczącej 
Komitetu Nauk Demograficznych PAN, a od września 2012 r. jest wiceprzewodnicząca Rady 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  Do stycznia 2012 r. była redaktorem naczelnym Studiów 
Demograficznych. W latach 1999–2006 była zastępcą przewodniczącego Wydziału I Nauk 
Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002–2008 kierowała Radą Naukową Środ-
kowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych, a w latach 2005–2011 przewodniczyła Ra-
dzie Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.  
Jest ekspertem krajowym w zakresie procesów ludnościowych, rynku pracy i statystyki spo-
łecznej, a także badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Jest członkiem In-
terdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą w MNiSW (2008–2012). Pełni także 
rolę eksperta dla Komisji Europejskiej i Eurostatu. W latach 2008–2012 reprezentowała Pol-
skę w Programme Committee „Socio-economic Sciences and the Humanities – SSH” w ra-
mach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. W latach 2005–2008 była 
przedstawicielem Polski w European Advisory Committee on Statistical Information in the 
Economic and Social Spheres (CEIES). Jest przedstawicielem Polski w European Statistical 
Advisory Committee (ESAC), ciała doradczego dla Eurostatu w kadencji 2009–2013. W lipcu 
2012 r. została powołana w skład ‘Expert Group on Social Investment for Growth and Cohe-
sion’ w Komisji Europejskiej. 
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AAUUTTOORRZZYY  RREEFFEERRAATTÓÓWW  ((DDOOKK..))  
  

mgr Władysław Wiesław Łagodziński 
w.lagodzinski@stat.gov.pl 
 
Statystyk i socjolog; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego  
i pracownik UW. Po zajściach marcowych w 1968 r.  rozpoczął 
pracę w GUS, gdzie pracował do roku  2004. W latach 2004–2006  
był  zatrudniony w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie,    
a następnie  wrócił do GUS, gdzie pracował do 2011 r.  
W GUS pełnił następujące funkcje: przez 18 lat Rzecznik Prasowy 
GUS  i Prezesa GUS ( 1993–2004,  2006–2011),   dyrektor 

Departamentu Informacji (1992–1995, 2006–2009), dyrektor Biura Informacji i Wydawnictw 
(1996–2000), radca Generalny Prezesa GUS  ( 2009 –2011). Od 1993 r. jest członkiem  re-
dakcji „Wiadomości Statystycznych”. Autor i organizator badań GUS: 

• ankietowych  (ok. 250),  w tym Zintegrowanego Systemu Badań Gospodarstw Do-
mowych (45, w latach 1984–1992), których wyniki   prezentowano w ok. 150 publika-
cjach, 
• uczestnictwa w kulturze (1979, 1985, 1990), 
• warunków życia i potrzeb młodzieży  (1987). 

Autor  artykułów,  analiz i ekspertyz (m.in. dla Sejmu RP, Senatu RP, ministerstw i urzędów 
centralnych), m. in. analizy „Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze 1990–2003”  dla 
Narodowego Centrum Kultury (2004),  raportu „Rok z życia młodego przedsiębiorcy” ( 2004)  
oraz opracowań z zakresu turystyki, wypoczynku i kultury fizycznej.  
Autor i realizator programów promocji i popularyzacji Narodowego Spisu Powszechnego 
2002 i  Powszechnego Spisu Rolnego  2002 oraz PSR 2010 i NSP 2011:  programy radiowe  
i telewizyjne,  ulotki, foldery, plakaty, prezentacje multimedialne. 
Organizator i uczestnik imprez i publicznych prezentacji, seminariów, audycji radiowych  
i telewizyjnych a także masowych imprez plenerowych .  
W Polskim Towarzystwie Statystycznym współautor i inicjator badania:  „Diagnoza Społecz-
na”(2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 i 2013)  oraz sekretarz Rady Monitoringu Społecz-
nego, która  badanie przygotowała naukowo. 
Członek Plenum i Prezydium Rady Głównej PTS  oraz wiceprezes RG nadzorujący działal-
ność gospodarczą Towarzystwa,  tj. prace Biura Badań i Analiz Statystycznych przy Radzie 
Głównej PTS ( BB i AS  zrealizowało 623 kontrakty naukowe ). 
Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Statystyki Polskiej ( kwiecień 2012, Poznań )  
i  autor wybranych opracowań na Kongres. 
Od 26 lipca 2011 r. przewodniczący Rady Oddziału Warszawskiego PTS, aktywnie współ-
pracuje z  Sekcją Historii Społeczno-Gospodarczej Towarzystwa Miłośników Historii, czego 
efektem są  organizowane wspólnie prelekcje multimedialne integrujące warszawskie środo-
wisko statystyków i historyków. 
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mmggrr  BBaarrbbaarraa  CCzzeerrwwiińńsskkaa--JJęęddrruussiiaakk  
b.czerwinska@stat.gov.pl 
 
Studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych WSP ukończyła w 1979 r. 
otrzymując dyplom magistra ekonomii.   
Pracę rozpoczęła w Państwowej Komisji Cen (1979 r.) jako starszy 
referent, a następnie pracowała w Centralnym Związku 
Spółdzielczości Pracy (1980 r.) do czasu reorganizacji. W latach 
1982–1990 pracowała na stanowisku starszego specjalisty  
w Centralnym Związku Rzemiosła. W latach 1990–1992 była 

zatrudniona na stanowisku ds. administracyjno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie handlo-
wym. W grudniu 1992 r., po likwidacji przedsiębiorstwa, została zatrudniona w Urzędzie Sta-
tystycznym w Warszawie. Pracowała na stanowisku specjalisty w Wydziale Analiz  
i Opracowań Zbiorczych. W kolejnych latach 1996–2007 kierowała pracami Wydziału Infor-
macji i Wydawnictw przemianowanego na Wydział Analiz i Informacji. Z dniem 1 listopada 
2006 r., po zdanym egzaminie, została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. Obecnie jest 
głównym specjalistą w Mazowieckim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego  
w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń zarówno z zakresu redagowania publikacji, 
jak i korzystania z wybranych programów komputerowych. W ramach zadań realizowanych 
w Urzędzie Statystycznym w Warszawie m.in.: brała udział w nowym projekcie Rocznika 
Statystycznego Warszawy (wznowionym po 20 latach); kierowała pracami związanymi  
z realizacją publikacji dla województwa mazowieckiego i jego gmin z wynikami NSP 2002  
i PSR 2002; opracowała m.in. projekty takich publikacji jak : Panorama dzielnic Warszawy, 
Rolnictwo w województwie mazowieckim, Portret województwa mazowieckiego, Obszar Me-
tropolitalny Warszawy.  
Współpracowała z Fundacją „Wspólna Droga”. W wyniku tej współpracy wydane zostały 
dwie publikacje jej autorstwa: Analiza sytuacji demograficzno-społecznej dzielnicy Praga-
Południe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz Sytuacja demograficzno-
społeczna wybranych dzielnic m.st. Warszawy w latach 2005-2009. Praga-Południe, Praga-
Północ, Targówek. 
Od 2009 r. do 2011 r. była członkiem Zespołu ds. promocji, popularyzacji oraz obsługi poli-
graficznej spisów Centralnego Biura Spisowego GUS pod kierunkiem ówczesnego Rzecznika 
Prasowego Prezesa GUS pana Władysława Wiesława Łagodzińskiego. Brała aktywny udział 
w pracach Zespołu.  
W ramach prac nad systemem regionalnych opracowań analitycznych zaprojektowała i przed-
stawiła w prezentacji dla resortu statystyki publicznej projekt Raportu o sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa… oraz Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej wojewódz-
twa…. 

W 2011 r.  nawiązała współpracę z Oddziałem Warszawskim PTS i jednocześnie brała 
udział w spotkaniach Sekcji Społeczno-Gospodarczej TMH. W ramach współpracy z Oddzia-
łem i uczestnictwem we wspólnych spotkaniach Oddziału PTS i Sekcji TMH opracowała 
przedstawione  w niniejszej broszurze prezentacje. 
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http://www.stat.gov.pl/pts/ 
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