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Uchwała Programowa V Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 

 

Działania PTPS w kadencji 2008-2012 powinny byd nastawione na zrealizowanie poniższych postulatów. 

1. Realizacja działao mających na celu większą integrację środowiska polityków społecznych. 

2. Zdynamizowanie kontaktów PTPS z MPiPS, KRiPS, mediami. 

3. Większe zaangażowanie i uczestnictwo członków Towarzystwa w instytucjach lokalnych pod szyldem PTPS. 

4. Opublikowanie II edycji książki „Przeszłośd dla przyszłości” lub artykułów biograficznych w „Wiadomościach 

Społecznych”. 

5. Współfinansowanie przez PTPS konferencji polityków społecznych w Ustroniu lub przynajmniej publikacji 

pokonferencyjnej. 

6. Zwiększenie aktywności PTPS w projektach badawczych i szkoleniowych i innych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych, w tym UE. 

7. Zgłoszenie przedstawiciela PTPS do Rady Pożytku Publicznego. 

8. Powrót do praktyki łączenia konferencji ustrooskiej ze zjazdami PTPS. 

9. Aktywne włącznie się PTPS w obchody 150 - lecia urodzin L. Krzywickiego. 

10. Aktywizacja działalności wydawniczej PTPS: 

a. Zainicjowanie serii tłumaczeo pt. Biblioteka Współczesnej Polityki Społecznej; 

b. Zainicjowanie serii nowoczesnych podręczników akademickich do różnych dziedzin polityki 

społecznej firmowanych przez PTPS, każdy podręcznik mógłby mied swoją podstronę do strony PTPS 

z pomocami dydaktycznymi; 

c. Zainicjowanie serii krótkich analiz i opinii na tematy z zakresu polskiej, europejskiej i światowej 

polityki społecznej na wzór Instytutu Spraw Publicznych, publikacja analiz i opinii na stronach PTPS i 

następnie w Wiadomościach Społecznych; 

d. Zainicjowanie serii artykułów o aktualnych problemach polskiej polityki społecznej po angielsku i/lub 

zlecanie tłumaczeo publikowanych następnie na stronach PTPS; 

e. Coroczne wydanie zbioru artykułów o aktualnych zagadnieniach polityki społecznej, na wzór 

brytyjskiego rocznika „Przegląd polityki społecznej”, tzn. co wydarzyło się w danym roku w polskiej i 

w międzynarodowej polityce społecznej. 

11. Kontynuacja programu małych grantów wydawniczych, inne inicjatywy tego rodzaju mające na celu 

wspieranie młodych naukowców zajmujących się polityką społeczną, np. małe granty badawcze. 

12. Koordynowanie i upowszechnianie informacji o aktywności różnych środowisk akademickich zajmujących się 

polityką społeczną w Polsce, budowa sieci lokalnych koordynatorów PTPS. 

13. Opracowanie i realizacja we współpracy z MPiPS i innymi środowiskami strategii promocji polityki społecznej 

14. Zaangażowanie warszawskich członków PTPS w działania na rzecz tworzenia zintegrowanej miejskiej polityki 

społecznej w Warszawie w postaci strategii społecznej dla Warszawy i planów jej realizacji. 

15. Przygotowanie bazy ekspertów w zakresie polityki społecznej m.in. za pomocą ankiety wysłanej do członków 

PTPS, publikacja bazy na stronach PTPS. 

16. Inicjatywy badawcze polskiego środowiska polityków społecznych, m.in. badanie poziomu tożsamości i 

poczucia przynależności do tego środowiska wśród osób zajmujących się dydaktyką i badaniami polityki 

społecznej w Polsce; monitoring nowych inicjatyw badawczych. 

17. Organizowanie przynajmniej jednej rocznie konferencji PTPS, głównie dla młodej kadry naukowej, a przede 

wszystkim doktorantów prowadzących badania w zakresie polityki społecznej. 

18. Zainicjowanie dyskusji nad standardami nauczania na kierunku polityka społeczna. 

19. Wyłonienie stałego zespołu redakcyjnego Widomości Społecznych i poprawa atrakcyjności merytorycznej i 

graficznej oraz ustabilizowanie okresu wydawniczego tego periodyku. 

20. Opracowanie strategii i standardów rekrutacji nowych członków, wyznaczenie celów w tym zakresie na nową 

kadencję oraz weryfikacja i aktualizacja listy członków. 
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21. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego PTPS, zatrudnienie dodatkowej osoby lub osób, które stanowiłyby 

sekretariat PTPS, kierowany przez Sekretarza Generalnego. 

22. Dalsze prace modernizujące strony PTPS, np. wersje francuska, niemiecka i angielska stron; kolejne pozycje 

w muzeum; dodanie nowych quizów z podziałem na obszary polityki społecznej; bieżąca aktualizacja 

kalendarium prawnego. 

23. Wspieranie finansowe obecnie rocznika, a od roku 2009 r. półrocznika Problemy Polityki Społecznej 

wydawanego przez  Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Pan oraz Instytut Polityki Społecznej UW, np. 

w zakresie tłumaczeo. 


