Warszawa 22.08.08

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Głównego PTPS
w kadencji 2004-2008
Zarząd Główny ukonstytuował się 8 grudnia 2004 roku. Od tego czasu spotkał się 13
razy. ZG doprowadził do tego, że w dniu 12 września 2006 roku PTPS został nadany status
Organizacji Pożytku Publicznego. W latach 2006-2008 PTPS zrealizował dwa ogólnopolskie
projekty badawcze zamówione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
„Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce” oraz „Diagnoza sytuacji
społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”. Dzięki inicjatywie PTPS i pomocy
finansowej ukazało się w tym czasie osiem książek. Wydane zostały też cztery numery
Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne: nr 1/2005 „80 lat PTPS: spojrzenie w
przeszłość”, nr 1/2006 pod redakcją C. Żołędowskiego, nr 1/2007 pod redakcją J. Kidy
(Oddział Radomski) oraz nr 2/2007 pod redakcją M. Grewińskiego. Przyjętych zostało ponad
60 nowych członków (stan na drugą połowę czerwca nowych członków 62). Zarząd Główny
wyraził zgodę na powstanie drugiego oddziału terenowego PTPS obejmującego obszar
województwa Łódzkiego (inicjatywa prof. J. Krzyszkowskiego).
W czasie kadencji powstała nowa wersja stron internetowych PTPS, znacznie
zmodernizowana, poszerzona i rozbudowana w 2008 roku (kalendarium prawne polityki
społecznej 1989-2007, bibliografie wybranych dziedzin polityki społecznej, muzeum
publikacji naukowych z okresu międzywojennego i wcześniejszych).
Skład Zarządu Głównego PTPS w kadencji 2004-2008
Prezes - prof. dr hab. Julian Auleytner
Wiceprezes – prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Członkowie
Dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun, prof. DWSSP we Wrocławiu
Dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK
Dr hab. Cezary Żołędowski, prof. AH w Pułtusku
Sekretarz - Dr Ryszard Szarfenberg
Skarbnik – Mgr Beata Samoraj (dokooptowana uchwałą ZG nr 3/2007 z 26.03.07 w miejsce
dr Mirosława Grewińskiego, który zrezygnował z funkcji ze względu na konflikt interesów)
Skład Zarządu Radomskiego Oddziału Regionalnego PTPS
Prezes - dr hab. Katarzyna Głąbicka, prof. P. Rad., prof. WSB w Radomiu
I wiceprezes - dr Maria Gagacka
II wiceprezes - Marzena Wojciechowska-Adamkiewicz
Sekretarz - Beata Dziadczyk
Skarbnik - Barbara Siara
Przedmiot działalności PTPS według celów statutowych
1. organizowanie spotkań dyskusji, odczytów, zebrań, konferencji, sympozjów, konkursów;
2. prowadzenie studiów i badań naukowych;
3. krzewienie wymiany myśli i organizowanie wymiany informacji naukowej pomiędzy
środowiskiem polityków społecznych a przedstawicielami innych dziedzin nauki i
praktyki życia społecznego i gospodarczego;
4. organizowanie pracy sekcji problemowych dla prowadzenia dyskusji, konferencji i badań
w poszczególnych dyscyplinach polityki społecznej oraz komisji dla opracowywania
określonych problemów;
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5. prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności wydawanie publikacji
nieperiodycznych z zakresu działania PTPS;
6. prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności wydawanie publikacji
periodycznych z zakresu działania PTPS;
7. wykonywanie ekspertyz;
8. organizowanie bibliotek, czytelni i klubów;
9. organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego osób pracujących w sferze
polityki społecznej;
10. ustanawianie stypendiów i nagród naukowych;
11. współpraca w zakresie celów Towarzystwa z Polską Akademią Nauk, szkołami
wyższymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami naukowymi w kraju i
za granicą;
12. udział lub współuczestnictwo w kongresach i konferencjach naukowych służących
rozwojowi i krzewieniu nauk z zakresu polityki społecznej, tak krajowych, jak
zagranicznych;
13. tworzenie funduszu samopomocy koleżeńskiej na zasadach dobrowolności;
14. rozwijanie innych form działalności, służących realizacji celów PTPS.
Realizacja celów statutowych w 2008 r.
1. Przygotowanie Zjazdu Krajowego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
dniach 29-30 września 2008.
2. Zakończenie realizacji projektu Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich
w Polsce autorstwa prof. J. Krzyszkowskiego i zespołu socjologów z Uniwersytetu
Łódzkiego, zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja
mająca na celu upowszechnianie wyników projektu odbyła się w MPiPS 30.03.2008.
Uczestnikom rozdawano prezentacje wyników oraz trzy książki:
J. Auleytner (red.), Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce,
Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, Warszawa 2008.
J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w
Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
J. Krzyszkowski, Diagnosis of the Social and Professional Situatuion of Rural Woman in
Poland, Ministry of Labour and Social Policy, Warsaw 2008.
3. W ramach programu małych grantów wytypowano kilka publikacji z zakresu polityki
społecznej, które ZG PTPS zdecydował się dofinansować. Dotychczas wydana została
jedna książka:
R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN, Warszawa 2008.
Pozostałe propozycje przyjęte w programie małych grantów:
P. Michoń (AE Poznań), Ekonomia szczęścia i jej konsekwencje dla polityki państwa.
Arkadiusz Karwacki (UMK), Hubert Kaszyński (UJ) (red.), Polityka społeczna i praca
socjalna wobec podziałów społecznych. Aktywizacja Rzeczpospolitej obcych.
B. Samoraj (UW) Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji cudzoziemców na rynku pracy
w Polsce.
M. Kawiński (SGH), Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej –
skuteczność efektywność.
J. Ratajczak-Tuchołka (AE Poznań), Ubezpieczeniowe systemy emerytalne a korygowanie
wysokości świadczeń kobiet na przykładzie Niemiec i Polski.
4. Ukazała się książka dofinansowana przez PTPS pod redakcją M. Grewińskiego i K.
Głąbickiej, Wokół Polityki społecznej, PTPS, WSP TWP, IPS UW, Warszawa 2008.
5. Współfinansowanie wydania 10 numeru Problemów Polityki Społecznej, rocznika
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej.
6. Decyzja o współfinansowaniu wydania jednego z dwóch tomów książki z referatami
zgłoszonymi na konferencję zorganizowaną przez Regionalny Oddział Radomski PTPS
„Integracja socjalna – jej blaski i cienie” w dniach 14-15.04.2008.
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7. ZG PTPS zawarł wstępną umowę o partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w
celu podjęcia merytorycznej współpracy w realizacji projektu „Przedsiębiorcza uczelnia”
o ile uzyska on dofinansowanie z EFS.
Realizacja celów statutowych w 2007 r.
1. Zakończenie realizacji projektu „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku
pracy” zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Publikacja na stronach
internetowych PTPS raportów z poszczególnych modułów i raportu końcowego:
J. Auleytner, Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. Raport końcowy.
I. E. Kotowska, E. Słotwińska-Rosłanowska, M. Styrc, A. Zadrożna, Sytuacja kobiet
powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad
dzieckiem.
B. Balcerzak-Paradowska (red.), B. Kołaczek, Dorota Głogosz, Losy zawodowe
absolwentek.
G. Firlit-Fesnak, Adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do
zapotrzebowania rynku pracy; spojrzenie pracodawców i kobiet.
J. Krzyszkowski, Gotowość do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów
niskozurbanizowanych.
B. Samoraj, Przedsiębiorczość kobiet na polskim rynku pracy na przykładzie cudzoziemek
zatrudnionych nielegalnie w sektorze usług domowych.
2. Kontynuacja realizacji projektu Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich
w Polsce autorstwa prof. J. Krzyszkowskiego i zespołu socjologów z Uniwersytetu
Łódzkiego, zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (projekt
zakończono w 2008 roku).
3. Opinia dotycząca projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej
opracowana przez prof. dr hab. J. Auleytnera, m.in. na podstawie głosów zebranych w
środowisku polityków społecznych z PTPS.
4. Opinia dotycząca projektu ustawy zmieniającej ustawę o spółdzielniach socjalnych
opracowana przez dr R. Szarfenberga.
5. Udział w organizacji XXV Jubileuszowej Konferencji Polityków Społecznych pt. Polityka
społeczna – badania, dydaktyka, rozwój w Sieniawie, która odbyła się w dniach 1113.06.07.
6. Współudział w projekcie Profesjonalny Dialog na Rzecz Europy Socjalnej (dr R.
Szarfenberg reprezentował PTPS w Komitecie Europa Socjalna sprawującym nadzór
merytoryczny nad projektem), zakończonym w 2007 i finansowanym z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
7. Zakończenie realizacji badań na temat sytuacji w pomocy społecznej w woj.
mazowieckim i łódzkim (projekt dr M. Grewińskiego i dr R. Szarfenberga). Powstały dwa
raporty z tego badania:
M. Grewiński, R. Szarfenberg Sytuacja w pomocy społecznej w województwie
mazowieckim w świetle oficjalnych danych oraz w opinii pracowników socjalnych.
R. Szarfenberg Sytuacja w pomocy społecznej w świetle opinii pracowników socjalnych z
województwa łódzkiego.
8. Wydanie Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne nr 1/2007 Diagnoza socjalna
regionu radomskiego – wybrane zagadnienia pod red. J. Kidy z Regionalnego Oddziału
PTPS w Radomiu.
9. Wydanie Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne nr 2/2007 pod red. M.
Grewińskiego.
10. Współfinansowanie wydania książki M. Grewińskiego i S. Kamińskiego Obywatelska
polityka społeczna.
11. Współfinansowanie wydania książki pod. red. K. Głąbickiej Polityka społeczna wobec
wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE.
12. Uruchomienie programu małych grantów na dofinansowanie ważnych publikacji z
zakresu polityki społecznej, na który wpłynęło 8 propozycji.
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13. Wystosowanie oferty do kilku ośrodków akademickich z propozycją sfinansowania
przygotowania projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Udzielenie zgody na powstanie oddziału terenowego PTPS w Łodzi.
Realizacja celów statutowych w 2006 r.
15. Podpisanie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację
czteromodułowych badań pt. „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy”
finansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(działanie 1.6) oraz podjęcie prac organizacyjnych i merytorycznych w tym zakresie: 1)
zatrudnienie Koordynatora Projektu (O. Małecka) i jej asystentki (A. Nazoyan), 2)
wynajęcie pomieszczenia i zorganizowanie Biura Projektu, 3) powołanie Rady Naukowej
Projektu (prof. J. Auleytner, prof. I. Kotowska, dr hab. B. Balcerzak-Paradowska, dr hab.
J. Krzyszkowski, dr M. Grewiński), 4) podpisanie umowy o współpracy w zakresie
realizacji Projektu z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
16. Podpisanie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu
„Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce” autorstwa prof. J.
Krzyszkowskiego i zespołu socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego.
17. Opinia dotycząca projektu ustawy zmieniającej kodeks pracy (druk sejmowy nr 462)
opracowana przez prof. dr hab. J. Auleytnera.
18. Zgłoszenie projektu „Polska krajem równych szans?” do konkursu dla organizacji
pozarządowych oraz samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Roku Równych
Szans dla Wszystkich.
19. Udział w organizacji XXIV Konferencji Polityków Społecznych w Ustroniu Cieszyńskim,
która odbyła się w dniach 12-14.06.06. PTPS odpowiadał za moduł międzynarodowy
dotyczący europejskiego modelu społecznego. Wystąpili na nim prof. prof.: F. Villa z
Włoch, S. Saxonberg oraz Y. Stryjan ze Szwecji.
20. Patronat nad konferencją pt. „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy
socjalnej”, która odbyła się w Toruniu w dniach 21-22.09.06.
21. Realizacja badań na temat sytuacji w pomocy społecznej w woj. mazowieckim i łódzkim
(projekt dr M. Grewińskiego i dr R. Szarfenberga).
22. Wydanie Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne nr 1/2006 zawierającego 12
artykułów z zakresu polityki społecznej napisanych przez młodych pracowników nauki.
Realizacja celów statutowych w 2005 r.
1. Wydanie Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Społeczne nr 1/2005 „80 lat PTPS:
spojrzenie w przeszłość”.
2. W wyniku dyskusji, która była konsekwencją spotkania prof. J. Auleytnera, prof. L.
Dziewięckiej-Bokun, dr R. Szarfenberga z wiceministrem polityki społecznej C.
Miżejewskim (25.05.05), ZG PTPS wypracował stanowisko w sprawie projektu ustawy o
zawodzie pracownika socjalnego, który został przyjęty przez Radę Ministrów 31.05.05.
3. Uporządkowanie archiwum PTPS oraz listy członków.
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BILANS / AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE
I.
WARTOSCI NIEMATRIALNE I PRAWNE
1.
2.
3.
4.

II.

IV.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

0,00 zł

0,00 zł

1 356,00 zł

4 999,00 zł

1.

0,00 zł

0,00 zł

1 356,00 zł

4 999,00 zł

1 356,00 zł

4 999,00 zł

Środki trwałe
b)

budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej

c)

urządzenia techniczne i maszyny

d)

środki transportu

e)

inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
1.

Od powiązanych jednostek

2.

Od pozostałych jednostek

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
1.

Nieruchomosci

2.

Wartości niematerialne i prawne

b)

4.

w jednostkach powiązanych
-

udziały lub akcje

-

inne papiery wartościowe

-

udzielone poŜyczki

-

inne długoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach
-

udziały lub akcje

-

inne papiery wartościowe

-

udzielone poŜyczki

-

II.

inne długoterminowe aktywa finansowe

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe

ZAPASY
1.

Materiały

2.

Półprodukty i produkty w toku

3.

Produkty gotowe

4.

Towary

5.

Zaliczki na dostawy

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
1.

NaleŜności od jednostek powiazanych
a)

b)
2.

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-

do 12 miesięcy

-

powyzej 12 miesięcy

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-

c)
d)

dochodzone na drodze sądowej

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Krótkoterminowe aktywa finansowe
a)

b)

c)

2.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 045,89 zł

3 147,57 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

1 200,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

46 616,92 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1 200,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł

46 616,92 zł
30 917,99 zł
30 917,99 zł

200,00 zł

10 485,93 zł
5 213,00 zł

do 12 miesięcy

powyzej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne

b)

1.

0,00 zł

932 431,56 zł 920 311,27 zł

inne

NaleŜności od pozostałych jednostek
a)

III.

0,00 zł

Inne inwestycje długoterminowe

AKTYWA OBROTOWE
I.

0,00 zł

Długoterminowe aktywa finansowe
a)

B.

grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)

2.

3.

V.

31.12.2007
4 999,00 zł
0,00 zł

Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne

a)

III.

sporządzony na dzień:
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006
0,00 zł
0,00 zł
1 356,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

w jednostkach powiązanych
-

udziały lub akcje

-

inne papiery wartościowe

-

udzielone poŜyczki

-

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

w pozostałych jednostkach
-

udziały lub akcje

-

inne papiery wartościowe

-

udzielone poŜyczki

-

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

srodki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
-

środki pienięŜne w kasie i na rachunkach

-

inne środki pienięŜne

-

inne aktywa pienięŜne

5 045,89 zł
5 045,89 zł
0,00 zł

3 147,57 zł
3 147,57 zł
0,00 zł

931 231,56 zł 873 694,35 zł
931 231,56 zł 873 694,35 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 045,89 zł
5 045,89 zł

3 147,57 zł
3 147,57 zł

931 231,56 zł 873 694,35 zł
931 231,56 zł 873 694,35 zł

5 045,89 zł

3 147,57 zł

933 787,56 zł 925 310,27 zł

0,00 zł

0,00 zł

Inne inwestycje któtkoterminowe

IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
AKTYWA RAZEM

BILANS / PASYWA
A.

B.

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
II.
NALEśNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY
V.
KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I.
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
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krótkoterminowa
3.
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
II.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE
1.
Wobec jednostek powiązanych
2.
Wobec pozostałych jednostek
a)
kresyty i poŜyczki
b)
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
inne
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
1.
Wobec jednostek powiązanych
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyzej 12 miesięcy
b)
inne
2.
Wobec pozostałych jednostek
a)
kredyty i poŜyczki
b)
z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych
c)
inne zobowiązania finansowe
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyzej 12 miesięcy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
f)
zobowiązania wekslowe
g)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h)
z tytułu wynagrodzeń
i)
inne
3.
Fundusze specjalne
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.
Ujemna wartość firmy
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

sporządzony na dzień:
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
3 082,91 zł
-852,43 zł
-2 553,21 zł

31.12.2007
-795,46 zł

5 122,06 zł

3 082,91 zł

3 082,91 zł

3 082,91 zł

-2 039,15 zł

-3 935,34 zł

-3 935,34 zł
-1 700,78 zł

-5 636,12 zł
1 757,75 zł

4 000,00 zł 936 340,77 zł
0,00 zł
0,00 zł

926 105,73 zł
0,00 zł

1 962,98 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 962,98 zł
0,00 zł
0,00 zł

4 000,00 zł 200 199,66 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3 537,79 zł
0,00 zł
0,00 zł

1 962,98 zł

4 000,00 zł 200 199,66 zł

3 537,79 zł

1 962,98 zł
1 962,98 zł

4 000,00 zł 187 025,02 zł
4 000,00 zł 187 025,02 zł

473,90 zł
473,90 zł

13 174,64 zł

412,00 zł
868,53 zł
1 783,36 zł

0,00 zł

0,00 zł 736 141,11 zł

922 567,94 zł

0,00 zł

0,00 zł 736 141,11 zł

922 567,94 zł

736 141,11 zł

922 567,94 zł

3 147,57 zł 933 787,56 zł

925 310,27 zł

5 045,89 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK:
Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I.
Przychód ze sprzedaŜy produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,

2004
-

2005

2007

2006

-

622 019,45

1 495 412,61

622 019,45

1 495 412,61

625 690,83

1 500 576,08

3 143,00
18 337,78
299 720,25
359,05

1 356,00
18 731,46
653 283,45
30,00

283 504,75
16 705,62
3 920,38

769 244,14
53 921,53
4 009,50

zminiejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
I.
Amortyzacja
II. ZuŜycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
-

3 989,28

8 275,62

8 275,62

podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (Strata) ze sprzedaŜy (A - B)
Pozostałe przychody operacyjne
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
I.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
I.
Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:
II.

3 989,28

od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

III.
IV.
V.
Koszty finansowe
I.
Odsetki, w tym:

- 3 989,28

- 8 275,62

1 950,00

4 340,00

-

0,51

1 950,00
-

4 340,00
-

-

0,51
0,05

- 2 039,28

- 3 935,62

0,13

0,28

1 970,60

8 160,76

0,13

0,28

4,54

29,36

1 966,06
-

8 131,40
1 240,00

1 700,78

1 240,00
1 757,75

-

-

-

-

3 671,38

3 671,38

dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

II.
III.
IV.
Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
I.
Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto ( I +/- J )
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

- 2 039,15
-

- 3 935,34

-

-

-

-

-

5 163,47

0,05
5 163,01

-

- 2 039,15

- 3 935,34

-

1 700,78

1 757,75

- 2 039,15

- 3 935,34

-

1 700,78

1 757,75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nazwa (firma):

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Siedziba firmy:

02-202 Warszawa, ul. Pandy 13

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Prowadzenie studiów i badań
naukowych w zakresie polityki
społecznej, działalność wydawnicza

Sprawozdanie finansowe za okres:

od 01-01-2004 do 31-12-2007

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w latach
następnych.
2. PTPS zostało powołane aktem notarialnym w dniu 13.08.1993r.
3. Lata obrotowe są zgodne z latami kalendarzowymi.
4. Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
5. Ewidencja dla celów podatkowych prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Elementy bilansu
Środki trwałe
Wartość początkowa zakupionych w okresie działalności PTPS środków trwałych ujmowana jest w
wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub
modernizację. W celu uzyskania wartości netto środków trwałych ich wartość początkowa została
pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
Przyjęto okres amortyzacji nie dłuższy niż czas trwania projektu na potrzeby, którego zostały
zakupione.
W stosunku do środków trwałych o cenie nabycia równej lub niższej niż 3500 zł dokonuje się
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne
Wycenione są według cen nabycia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Zapasy
Zakupy materiałów zaliczane są do kosztów danego okresu w momencie ich poniesienia.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w ciągu roku obrotowego wycenia się według wartości nominalnej. Na
dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniane są według potwierdzonych sald.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w statucie
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według cen zakupu.
Elementy rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym.
Przychody, koszty działalności operacyjnej oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne ujmowane
są zgodnie z zasadą memoriału w okresach, których dotyczą.
Wpływy i koszty realizowanych projektów ujęte w rachunku zysków i strat
Projekty

Wieloaspektowa
diagnoza sytuacji
kobiet na rynku
pracy
Diagnoza sytuacji
społecznozawodowej
kobiet wiejskich
w Polsce

Wpływy ogółem
2007
582 000,00

1 100 000,00

2006
1 358 000,00

Koszty
2007
999 772,18

495 640,43

2006
622 019,45

Informacje dodatkowe
1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie występuje
2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu – nie
występuje.
3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
4. Sposób zagospodarowania zysku – pokrycie strat z lat ubiegłych.
5. Stan rezerw według celu ich utworzenia – w latach 2004 – 2007 nie zaistniała konieczność
tworzenia rezerw.
6. Rezerwy na podatek odroczony – w latach 2004-2007 nie zaistniała konieczność tworzenia
rezerw na podatek odroczony.
7. Nie dokonywano odpisów aktualizujących należności i zobowiązania, ponieważ nie
występowały należności i zobowiązania długoterminowe.
8. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, ani gwarancje i poręczenia wekslowe.

Informacje dotyczące bieżącego tj. 2008 roku

W roku 2008 zakończono projekt Diagnoza sytuacji społeczno – zawodowej kobiet wiejskich w
Polsce. Moment zakończenia w dniu 14.04.2008 wskazuje wpływ na rachunek bankowy Polskiego
Towarzystwa Polityki Społecznej kwoty 344 536, 91 PLN, z subkonta założonego dla celów wyżej
wymienionego projektu. W późniejszym okresie bieżącego roku skoncentrowano się na
skuteczniejszym dotarciu do osób zainteresowanych działalnością Towarzystwa, w związku z tym
między innymi zmodernizowano stronę internetową. Obecnie tj. na dzień 22.09.2008 stan konta
PTPS wynosi 620 062, 86 PLN. Środki te będą zainwestowane w poszerzenie działalności naukowej
Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej o nowe projekty badawcze.

Analiza finansowa działalności Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w latach 2004-2007
Majątek trwały
6 000,00 zł
5 000,00 zł
4 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Majątek obrotowy - środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
1 000 000,00 zł
900 000,00 zł
800 000,00 zł
700 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł
31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

NaleŜności i zobowiązania krótkoterminowe
250 000,00 zł
200 000,00 zł
150 000,00 zł
zobowiązania
100 000,00 zł

należności

50 000,00 zł
0,00 zł
31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Przychody ze sprzedaŜy

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2004

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Koszty działalności operacyjnej

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2004

Zyski i straty

2 000,00
1 000,00
2004
-1 000,00
-2 000,00
-3 000,00
-4 000,00

2005

2006

2007

