Informacja o wyborach i składzie nowego zarządu
Dnia 14.06.2016r. w Warszawie odbył się VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Polityki
Społecznej. Spotkanie otworzył dotychczasowy Prezes PTPS prof. zw. dr hab. Julian Auleytner. Po
przywitaniu przybyłych gości przystąpiono do realizacji porządku obrad i zgłoszono kandydatury
prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek na przewodniczącą Zjazdu oraz dr Magdaleny Rojek-Nowosielskiej na
sekretarza obrad.
Następnie przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad i po jego
jednogłośnej akceptacji przez przybyłych członków PTPS (63 głosy „za"), dokonano dalszej realizacji
ustalonych punktów obrad (dokument w załączeniu).
Zgodnie z punktem 3 przyjętego porządku spotkania, prof. J. Auleytner (na prośbę
przewodniczącej Zjazdu) przedstawił propozycje zmian w Statucie PTPS, które dotyczyły liczby
członków wybieranych przez Zjazd Krajowy PTPS. Propozycje te poddano głosowaniu, którego
jednogłośny rezultat (63 głosy „za") skutkował przyjęciem Uchwały nr 1 (przedstawionej w
załączeniu).
W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Komisji Mandatowej, w której skład (po
przeprowadzonym głosowaniu w proporcji: 62 głosów „za" i 1 głosie wstrzymującym) weszli: dr
Joanna Lustig, dr Ewelina Wiszczun oraz dr Stanisław Kamiński.
Zgodnie z punktem 5 przyjętego porządku obrad i po krótkim wyjaśnieniu prof. J.
Auleytnera, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem Regulaminu Obrad i Regulaminu Wyborów.
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prof.
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sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w kadencji 2012 — 2016. Następnie prof. A.
Rączaszek przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a prof. M. Księżopolski sprawozdanie z
działalności Sądu Koleżeńskiego.
Następnie zgodnie z
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zarządu.

Zgłoszonych zostało 15 kandydatów spośród których uczestnicy zjazdu wybrali 11 do Zarządu
Głównego. Po ukonstytuowaniu się członków zarządu nowy skład Polskiego Towarzystwa Polityki
Społecznej na lata 2016-2020 przedstawia się następująco:
1. prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Prezes
2. prof. dr hab. Arkadiusz Karwacki – Wiceprezes
3. dr Arkadiusz Durasiewicz – Sekretarz Generalny
4. mgr Dorota Zalewska – Skarbnik
5. prof. dr hab. Wiesław Koczur – członek
6. prof. dr hab. Jerzy Krzyszkowski – członek
7. prof. dr hab. Katarzyna Zamorska – członek
8. prof. dr hab. Cezary Żołędowski –członek
9. dr Joanna Szczepaniak-Sienniak – członek
10. dr Piotr Michoń – członek
11. dr Maria Gagacka - członek

