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Warszawa 22 sierpnia 2008 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 

 

 

 

W dniach 29-30 września odbędzie się V Zjazd Krajowy PTPS, na którym zostaną 

wybrane nowe władze naszego Towarzystwa (chętnym refundujemy koszty noclegu). Gościć 

nas będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sali im. Bączkowskiego. Poza 

sprawami wyborczymi chcielibyśmy przedyskutować też inne kwestie. Cztery propozycje ZG 

w tym względzie znajdują się poniżej. Prosimy o określenie swoich preferencji poprzez 

przesłanie nam uporządkowanych według nich numerów tematów, np. „2, 3, 1, 4” będzie 

oznaczało, że za najciekawszą uznają Państwo kwestię 2, drugą w kolejności 3 itd. Można też 

zaproponować własny temat. Oto lista zaproponowana przez Zarząd Główny: 

 

1. Jakie są najważniejsze problemy środowiska polityków społecznych? Jak zwiększyć 

wykorzystanie potencjału eksperckiego środowiska? 

2. Jaki model dydaktyki akademickiej na nowym kierunku w zakresie polityki społecznej? 

Ocena standardów nauczania na kierunku. 

3. Jakie są główne problemy współczesnej polityki społecznej? W jakim kierunku powinny 

zmierzać jej reformy? 

4. Jaką rolę powinno odgrywać PTPS dla bardzo zróżnicowanego środowiska polityków 

społecznych? Jak z tej roli wywiązywało się ono dotychczas, jak ma to robić w 

przyszłości? 

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi do tego listu materiałami zjazdowymi oraz o 

ewentualne uwagi w tym względzie. Preferencje i uwagi prosimy przesyłać na główny adres 

e-mail PTPS, czyli: ptps@ptps.org.pl. 

 

Informujemy też, że PTPS zmodernizowało swoje strony internetowe. W stosunku do 

poprzednich zawierają one wiele nowych funkcjonalności, np. forum, subskrypcja 
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newslettera, kilka sond do wyboru, materiały dla członków. Uaktualnione zostały 

kalendarium prawne polityki społecznej, bibliografie, do działu muzeum dodaliśmy wiele 

pozycji z okresu sprzed II wojny Światowej. Zarząd Główny PTPS wybrał też nowe logo dla 

naszej organizacji, które widnienie na stronach. Można tam również znaleźć sprawozdanie 

roczne z działalności Towarzystwa w 2007 roku. 

Dostęp do materiałów dla członków (na razie wersje elektroniczne trzech numerów 

Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne) mają jedynie członkowie, którzy nie 

zalegają ze składkami. Prosimy o uregulowanie ewentualnych zaległości składkowych do 

czasu Zjazdu Krajowego na konto nr 54 1020 1156 0000 7002 0061 1699 w banku PKO BP. 

Aby mieć dostęp do materiałów dla członków oraz wpisywać opinie na Forum należy 

zarejestrować się poprzez kliknięcie na przycisk „załóż konto” w panelu użytkownika (na 

dole strony po lewej) oraz wpisanie wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym i 

kliknięcie przycisku „zarejestruj”. Subskrypcja newslettera wymaga tylko wpisania swojego 

adresu e-mail i kliknięcia na przycisk „subskrybuj”. W newsletterze przewidujemy informacje 

o aktualnościach PTPS i z zakresu polityki społecznej. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Głównego PTPS 

 

Sekretarz Generalny PTPS 

 

Dr Ryszard Szarfenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności PTPS w kadencji 2004-2008. 

2. Projekt zmian w Statucie PTPS (najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu 

możliwości, aby oddziały terenowe Towarzystwa mogły mieć osobowość prawną, co 

ułatwia niezależne od ZG staranie się o granty na działalność). 

3. Projekt regulaminu wyborów władz naczelnych PTPS. 

4. Projekt regulaminu obrad V Zjazdu Krajowego. 


