Sprawozdanie ZG PTPS z lat 2016-2021
Prof. Mirosław GREWIŃSKI
Warszawa 2 grudnia 2021

Lipiec 2021 – śmierć Nestora polskiej PS
– prof. A. Rajkiewicza

• Profesor pozostawił
dorobek 600 publikacji
• 43 wypromowanych
doktorów
• Wiele stworzonych
instytucji
• Definicję PS
• Szkołę Myślenia o PS

Plan prezentacji

1. Skład Zarządu Głównego – kadencja 2016-2021
2. Podjęte uchwały
3. Liczba posiedzeń
4. Dofinansowane publikacje i książki
5. 100 - lecie PS z MRPiPS – konferencje, publikacja i medal im. E. Abramowskiego
6. Publikacje – „Portrety w PS 1, 2, 3”.
7. Realizowane Projekty i przetargi – krajowe i zagraniczne
8. Aktywność Oddziałów regionalnych oraz nowe inicjatywy – Kraków, Poznań,
Szczecin, Rzeszów.
9. Nowa strona internetowa
11. Stan finansów PTPS i składki
12. Inne inicjatywy
13. Wyzwania PTPS na przyszłość

Skład Zarządu Głównego PTPS

Prof. UK, dr hab. Mirosław Grewiński – prezes
Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Karwacki – viceprezes
Prof. UE, dr hab. Wiesław Koczur – członek
Prof. UW, dr hab. Cezary Żołędowski – członek
Prof. UCz., dr hab. Jerzy Krzyszkowski – członek
Prof. Uwr, dr hab. Katarzyna Zamorska – członek
Prof. UE, dr hab. Piotr Michoń – członek
Prof. UE, dr hab. Joanna Szczepaniak-Sienniak – członek

Dr Maria Gagacka – członek
Dr hab.Arkadiusz Durasiewicz – sekretarz generalny

Mgr Dorota Zalewska – skarbnik

Uchwały 2016 rok

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Uchwała nr 18/2016 - w sprawie przyjęcia stanu finansów na lata 2016-2020
Uchwała nr 19/2016 - w sprawie nowej polityki w zakresie finansowania publikacji
Uchwała nr 20/2016 - w sprawie przedłużenia terminu dofinansowania na rzecz zaangażowania
specjalisty do przygotowywania projektów europejskich dla PTPS
Uchwała nr 21/2016 - w sprawie przyjęcia nowych członków PTPS
Uchwała nr 22/2016 - w sprawie utworzenia nowej strony internetowej Polskiego Towarzystwa
Polityki Społecznej
Uchwała nr 23/2016 - w sprawie utworzenia regulaminu PTPS
Uchwała nr 24/2016 - w sprawie wynagrodzenia dla skarbnika PTPS
Uchwała nr 25/2016 - w sprawie wyboru wykonawcy nowej strony internetowej Polskiego
Towarzystwa Polityki Społecznej
Uchwała nr 26/2016 - w sprawie sporządzania sprawozdań rocznych przez oddziały regionalne
PTPS
Uchwała nr 27/2016 - w sprawie organizacji przez PTPS w roku 2018 Kongresu Polityki Społecznej
z okazji jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej
Uchwała nr 28/2016 - w sprawie ustanowienia odznaczenia na 100-lecie polskiej polityki społecznej
i odznaki towarzystwa

Uchwały 2017 rok

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Uchwała nr 1/2017 - w sprawie przyjęcia planu obchodów 100-lecia polskiej polityki społecznej
Uchwała nr 2/2017 - w sprawie przyjęcia nowych członków i jednej rezygnacji z członkostwa
PTPS
Uchwała nr 3/2017 - w sprawie dofinansowania do wydania monografii naukowej pt. „Nowe
oblicza polityki społecznej”
Uchwała nr 4/2017 - w sprawie wydruku wizytówek dla członków ZG PTPS
Uchwała nr 5/2017 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
z działalności PTPS w 2016 roku
Uchwała nr 6/2017 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności PTPS w 2016 roku
Uchwała nr 7/2017 - w sprawie zatwierdzenia zmiany numeru uchwały dotyczącej sprawozdania
finansowego PTPS za 2016 rok
Uchwała nr 8/2017 - w sprawie nadania upoważnienia prezesowi i skarbnikowi ZG PTPS
zgodnie z zapisami statutowymi do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz
zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i oświadczeń woli
Uchwała nr 9/2017 - w sprawie przyjęcia nowych członków i jednej rezygnacji z członkostwa
PTPS

Uchwały 2018 rok

•

Uchwała nr 1/2018 - w sprawie zorganizowania nadzwyczajnego zjazdu
krajowego w dniu 24 maja 2018r. w Poznaniu

•

Uchwała nr 2/2018 - w sprawie przyjęcia nowych członków

•

Uchwała nr 3/2018 - w sprawie utworzenia nowego OR PTPS w Krakowie

•

Uchwała nr 4/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności PTPS w 2017 roku

•

Uchwała nr 5/2018 - w sprawie utworzenia Sekcji Praktyków ds. Rozwoju Pracy
Socjalnej i Usług Społecznych

Uchwały 2019 rok

•

Uchwała nr 1/2019 - w sprawie utworzenia nowego OR PTPS Szczecin

•

Uchwała nr 2/2019 - w sprawie utworzenia nowego OR PTPS Poznań

•

Uchwała nr 3/2019 - w sprawie przyjęcia nowych członków

•

Uchwała nr 4/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności PTPS w 2018 roku

Uchwały 2020 rok

•

Uchwała nr 1/2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności PTPS w 2019 roku

•

Uchwała nr 2/2020 - w sprawie przełożenia wyborów PTPS

•

Uchwała nr 3/2020 - w sprawie przyjęcia nowych członków

Uchwały 2021 rok

•

Uchwała nr 1/2021 - w sprawie reaktywacji czasopisma „Wiadomości Społeczne”

•

Uchwała nr 2/2021 - w sprawie przyjęcia sprawozdań z OR PTPS

•

Uchwała nr 3/2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności PTPS w 2020 roku

•

Uchwała nr 4/2021 – w sprawie organizacji Zjazdu Wyborczego i konferencji
towarzyszącej w dniach 2-3 grudnia 2021 r.

•

Uchwała nr 5/2021 – w sprawie przyjęcia nowych członków do PTPS

•

Uchwała nr 6 /2021 – w sprawie upoważnienia prezesa i skarbnika ZG do
podpisywania umów na wygrane projekty

Posiedzenia ZG PTPS
W latach 2016-2018 odbyło się 6 posiedzeń Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
I posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 14 października 2016r.
II posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 12 grudnia 2016r.
III posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 22 czerwca 2017r.
IV posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 25 września 2017r.
V posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 1 marca 2018r.
VI posiedzenie Zarządu Głównego PTPS przy okazji Zjazdu
W dniu 24 maja 2018 r.

Posiedzenia ZG PTPS
W latach 2019-2021 odbyło się 6 posiedzeń Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
I posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 06 marca 2019r.
II posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 26 września 2019r.
III posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 28 stycznia 2020r.
IV posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 18 czerwca 2020r.
V posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 19 marca 2021r.
VI posiedzenie Zarządu Głównego PTPS
w dniu 30 września 2021r.

Nowa strona internetowa

Nowe nicjatywy - Pinsy i wizytówki

Dofinansowane publikacje i książki

od 07.2016 roku
• wydanie publikacji Brazylia, kraj przyszłości? ( uchwała nr 7/2016
poprzedniego ZG ) 3.000,00 zł
• wydanie publikacji Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych
i przemian społecznych (uchwała nr 4/2015 poprzedniego ZG) 5.000,00 zł
• wydanie zeszytu Prac naukowych nr 438 pt. Sytuacja rodzin i polityka
rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w UE ( uchwała nr 6/2014
poprzedniego ZG ) 11.518,93 zł

Dofinansowane publikacje i książki

2017 rok
• wydanie zeszytu Prac Naukowych Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym
( uchwała nr 6/2014 poprzedniego ZG ) 3.698,29 zł
• wydanie monografii wieloautorskiej Polityka społeczna w Polsce. Stan
badań a program kształcenia w szkole wyższej ( decyzja z dnia 15.07.2015
r. poprzedniego ZG ) 1.500,00 zł
• wydanie monografii wieloautorskiej Regionalny i lokalny wymiar polityki
społecznej ( decyzja z dnia 15.07.2015 r. poprzedniego ZG ) 1.500,00 zł

Dofinansowane publikacje ,książki,
konferencje

2017 rok
• współfinansowanie wydania jednego numeru kwartalnika Problemy
Polityki Społecznej. Studia i Dyskusja (umowa z dnia 31.01.2017 r.
z Uniwersytetem Warszawskim ) 4.000,00 zł
• dofinansowanie wydania monografii naukowej Nowe oblicza polityki
społecznej ( uchwała nr 3/2017) 2.000,00 zł
• Dofinansowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej Reformy polskiej
polityki społecznej jako odpowiedź na współczesne problemy i dylematy.
Wrocław 20-21.04.2017r. ( porozumienie o współpracy z dnia 26.01.2017r.
z Uniwersytetem Wrocławskim) 6.000,00 zł

Dofinansowane publikacje ,książki,
konferencje

2017 rok
• dofinansowanie XXXV Konferencji Polityków Społecznych Współczesne
wyzwania polityki społecznej.
Olsztyn 05-07.06.2017r. ( porozumienie o współpracy z dnia 31.05.2017r.
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) 3.000,00 zł
• dofinansowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polityka
rodzinna a systemy emerytalne, Wrocław 11.12.2017r. 4.756,27 zł
• 2018-2021 – decyzja ZG o wstrzymaniu dofinansowania publikacji i
konferencji w celu poprawienia sytuacji finansowej PTPS
Ogółem dofinansowanie:
• 2016 rok 19.518,93 zł
• 2017 rok
26.454,56 zł

Projekty i przetargi
ZREALIZOWANE PROJEKTY
L. p.

1.

2.

Projekt krajowy/
międzynarodowy

projekt
międzynarodowy

projekt krajowy

Tytuł projektu/ przetargu

Realizacja
samodzielna /
w partnerstwie

Podstawowe działania

„Social One Stop Shop”

Municipality of
Asakovo - Lider;
PTPS - Partner

wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie
zintegrowanych usług socjalnych (organizacja konferencji,
wizyty studyjna Bułgarów w Warszawie oraz wizyta
studyjna członków PTPS w Bułgarii)

„W drodze ku modernizacji.
Niepodległa Polska i wolni
Polacy w XIX –XXI wieku” w
Uniwersytet
ramach programu finansowanego Rzeszowski (Lider),
przez Ministerstwo Nauki i
PTPS (Partner)
Szkolnictwa Wyższego pn.
„Szlakami Polski Niepodległej”

w ramach Projektu Partner (PTPS) opracowuje hasła do
słownika, pozycje do bibliografii oraz dokonuje wyboru i
przygotowania źródeł do edycji, związanych z polską
polityką społeczną okresu międzywojennego, Polski
Ludowej oraz III Rzeczypospolitej.

PROJEKTY/PRZETARGI ZREALIZOWANE
L. p.

Przetarg/Projekt krajowy/
międzynarodowy

1.

przetarg krajowy (zapytanie ofertowe MCPS)
dot. usług doradczych i konsultacyjnych przy
procesie opracowywania projektu programu
polityki senioralnej dla województwa
mazowieckiego na lata 2016 - 2020)

Realizacja
samodzielna/ w
partnerstwie

Wykonana usługa

Termin
realizacji

PTPS

Zespół prof. B. Szatur – Jaworską, prof. B.Rysz –
Kowalczyk, prof... P. Błędowski, prof.
M.Grewińśki, dr Wolniewicz – Słomka.

listopad 2016 rok

Projekty i przetargi
PROJEKTY/PRZETARGI ZREALIZOWANE
L. p.

Przetarg/Projekt krajowy/
międzynarodowy

2.

projekt Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w
ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa
pn. „100-lecie polskiej polityki społecznej”

3.

4.

przetarg nieograniczony IPiSS na wykonanie
usługi polegającej na przeprowadzeniu
trzech komplementarnych kwerend i dwóch
ekspertyz z literatury naukowej na temat
współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
z podmiotami świadczącymi usługi społeczne
w ramach projektu „Nowy model współpracy
instytucji zatrudnienia
socjalnego” (POWR.02.05.00-00-0210/17).
opracowanie na zlecenie Instytutu Geografii
i Zagospodarowania Przestrzennego PAN dla
Urzędu m.st. Warszawy koreferatu - recenzji
„Prognoza demograficzna na potrzeby
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy”

Realizacja
samodzielna/ w
partnerstwie

Wykonana usługa

Termin
realizacji

PTPS

przygotowanie uroczystego seminarium
naukowego poświęconego 100-leciu polskiej
polityki społecznej, połączone z wręczeniem
Odznaczeń PTPS im. Edwarda Abramowskiego

listopad 2018

PTPS

PTPS

sporządzenie trzech kwerend oraz dwóch
ekspertyz przez pana prof. dr hab. Mirosława
Grewińskiego, prof. dr hab. Arkadiusza
Karwackiego, prof. dr hab. Ryszarda
Szarfenberga, dr Joannę Lizut, dr hab. Arkadiusza
Durasiewicza, dr Arkadiusza Białego, Anetę
Szarfenberg, Luizę Burba

sporządzenie koreferatu - recenzji opracowania:
„Prognoza demograficzna na potrzeby Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy przez panią prof.
Irenę Kotowską

czerwiec 2019

grudzień 2019

Projekty i przetargi
PROJEKTY/PRZETARGI ZREALIZOWANE
L. p.

5.

6.

7.

Przetarg/Projekt krajowy/
międzynarodowy

Opracowanie na zlecenie Mazowieckiego
Biura Planowania Przestrzennego m.st.
Warszawy raportu „Zaangażowanie
obywatelskie jako endogeniczny czynnik
rozwoju na poziomie regionalnym
Mazowsza. Perspektywa działalności
organizacji pozarządowych w sferze usług
społecznych na poziomie powiatów”.
Przetarg krajowy (zapytanie ofertowe
MCPS) opracowanie raportu „Diagnoza
problemów społecznych Mazowsza oraz
opracowanie założeń do Strategii Polityki
Społecznej woj. mazowieckiego na lata
2021-2030”
Przetarg nieograniczony IPiSS na wykonanie
zamówienia polegającego na wykonaniu
trzech raportów rekomendacyjnych, po
jednym dla każdej części modelu opisanego
w testowym modelu współpracy instytucji
zatrudnienia socjalnego

Realizacja
samodzielna/ w
partnerstwie

PTPS

PTPS

PTPS

Wykonana usługa

sporządzenie opracowania: „Zaangażowanie
obywatelskie jako endogeniczny czynnik rozwoju
na poziomie regionalnym Mazowsza. Perspektywa
działalności organizacji pozarządowych w sferze
usług społecznych na poziomie powiatów” przez
panią dr Marię Gagacką

Termin
realizacji

styczeń 2020

opracowanie raportu „Diagnoza problemów
społecznych Mazowsza oraz opracowanie strategii
Polityki Społecznej woj. mazowieckiego na lata
2021-2030” przez prof. dr hab. Mirosława
grudzień 2020
Grewińskiego, dr hab. Arkadiusza Durasiewicza,
dr Joannę Lizut
wykonanie trzech raportów rekomendacyjnych, po
jednym dla każdej części modelu opisanego w
testowym modelu współpracy instytucji
zatrudnienia socjalnego w ramach projektu „Nowy
model współpracy instytucji zatrudnienia
październik 2021
socjalnego” przez ekspertów: M.Grewiński,
J.Krzyszkowski, A. Duraseiwicz, E. Zebska,
K.Chaczko, M. Kacperska)

Projekty i przetargi
PROJEKTY REALIZOWANE I ZŁOŻONE

L. p.

1.

2.

3.

Projekt krajowy/
międzynarodowy

Tytuł projektu

Przygotowanie Strategii
Projekt regionalny
Polityki Społecznej dla
dla Mazowsza Mazowsza na lata 2021 -2030

Realizacja samodzielna/
w partnerstwie

Podstawowe działania

Samodzielna

Całościowe opracowanie treści Strategii
wraz z zaproponowaniem formy graficznej
dokumentu.

WSP Korczak; PTPS; 3E Lab Produkty: wizyty studyjne, telekonferencje,
“Yunus 4 Poland” modelling
Ltd.; CIS, Scuola per la
książka i zestaw narzędzi, strona
projekt
and implementation solutions
questione di impressa;
internetowa projektu.
międzynarodowy
to improve social and
Ecoistituto del Friuli Venezia Rezultaty: wymiana wiedzy i doświadczenia
solidarity economy
Giulia: Boyarovo Municipality
w dziedzinie ekonomii społecznej

projekt
międzynarodowy

"Integrated Social Office"

Municipality Dalgopol
(Bułgaria) - Lider, PTPS Partner

Projekt koncentruje się na zintegrowanych
usługach społecznych dla osób starszych i
osób w niekorzystnej sytuacji zamieszkałych
na terenie gminy Dalgopol (Bułgaria)

Projekty i przetargi
PROJEKTY ODRZUCONE
L. p.

1.

2.

3.

4.

Projekt krajowy/
międzynarodowy

Tytuł projektu

Realizacja samodzielna/
w partnerstwie

Cele/podstawowe działania

projekt krajowy

Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju
kompetencji
cyfrowych osób 65+

Lider: F, Partner: PTPS, SAE,
ZWZ w Płocku

szkolenia i działania animacyjne w zakresie podnoszenia
kompetencji cyfrowych seniorów

projekt krajowy

Przeciwdziałania
narkomanii
w województwie
śląskim w 2017 roku

Lider: PTPS

warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów w
zakresie przeciwdziałania narkomanii dzieci

projekt krajowy

Projekt badawczy z
dziedzin nauk
humanistycznych,
domunująca polityka
społeczna

IPS UW, PTPS

projekt badawczy połączony z tłumaczeniem i wydaniem
2 publikacji

projekt krajowy

Województwo
"Model zarządzania
Zachodniopomorskie (Lider);
usługami społecznymi
Województwo Małopolskie
(akronim: MZUS)" w
(Współwykonawca); SGH
ramach programu
(Współwykonawca); WSP im. J.
GOSPOSTRATEG
Korczaka (Współwykonawca);
PTPS (Współwykonawca)

celem projektu było stworzenie warunków do poprawy
dostepności i jakości świadczonych usług społecznych
poprzez wprowadzenie innowacyjnego modelu
zarzadzania usługami społecznymi dla rodzin z dziećmi
do lat 3 i gospodarstw domowych z osobą starszą
(w wieku 65 lat i więcej) z terenu województwa
małopolskiego i zachodniopomorskiego

Zlecenia z ROPS i IPiSS dla PTPS
• Ostatnio – Strategia Polityki
Społecznej Mazowsza na
lata 2021-2030 +
wcześniejsza strategia
• Programy regionalne w
tematach społecznych
(seniorzy, DI)
• Kilka zleceń z Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych

100 lecie PS – współpraca z MRPiPS

• 11 kwietnia 2018 – konferencja Jubileuszowa z okazji 100-lecia polskiej PS w
MRPiPS
• Księga Jubileuszowa „100-lecie polskiej PS” udziałem wielu członków PTPS,
Warszawa 2019.
• Wystawa okolicznościowa PS w 20-leciu międzywojennym - 2019
• 16 konferencji regionalnych z udziałem członków odziałów regionalnych
PTPS - 2019
• Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych w Łazienkach Królewskich, XI
2019 członkom PTPS – Medal Primus in Agendo MRPiPS
• Uroczyste Seminarium pt. „100 – lecie polskiej PS” wraz z wręczeniem medalu
im. E. Abramowskiego, XI 2019
• W skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia weszło
wielu członków PTPS ( z ZG – A. Karwacki, W. Koczur, M. Grewiński)

Gala w Łazienkach 2018 – Medal Primus in Agendo

Medal im. A. Abramowskiego

Seminarium naukowe 2018
– wręczenie Medalu Abramowskiego

Seminarium naukowe 2018
– wręczenie Medalu Abramowskiego

Przygotowanie Księgi 100-lecia polskiej PS
• Zaangażowanie członków
PTPS w ten projekt
• Współpraca z MRPiPS,
ZUS, CIOP i PFRON
• Każdy artykuł 2 osoby
• Bardzo dobre przyjęcie
tomu
• Ważna publikacja dla
następnych pokoleń

Seria „Portrety w polityce społecznej”
– inicjatywa M. Grewińskiego i A. Karwackiego
• Wywiady z 90 politykami
społecznymi, głównie
naukowcami
• Ukazanie dorobku ludzi, ale ich
poglądów i pasji
• Współpraca z ZUS i PZU
• Bardzo dobry odbiór publikacji
• Dla redaktorów była to
inspirująca przygoda
intelektualna
• Cd. Nastąpi….

Bohaterowie Portretów 1 i 2

Portrety w PS 3 – na ukończeniu
• Kolejne 35 osób
sportretowanych
• Książka ukaże się do
końca XII 2021
• Sponsorzy – ZUS i PZU
• Chętni do otrzymania
przesyłki prośba o
wpisanie się na listę –
za składkę 2022.

Seminarium „Portrety w polityce społecznej 1”

VI międzynarodowa Konferencja ESPaNet Polska 2019
• Patronaty nad konferencjami
ESPaNET Polska np. Wrocław
2017 r.
• Warszawa 26-27 września Hotel
Mercure Grand
• Blisko 100 delegatów z 8
państw
• Partnerem był ZUS i Uczelnia
Korczaka
• Referaty w języku polskim i
angielskim
• Publikacje pokonferencyjne

Seminaria ZG PTPS
•

Seminarium „Ile kosztuje polityka
społeczna w Polsce?” – 5.02.2018 r.

•

Seminarium „Wyzwania i szanse
rozwoju usług społecznych w Polsce”,
13.11.2019 r.

•

Seminarium naukowe „30-lecie
Okrągłego Stołu w Polsce –
konsekwencje dla polityki społecznej”
7.03.2019 r.

•

Bardzo duża działalność ekspercka
członków PTPS w kontaktach z MRiPS,
ROPS, a także z ZUS, IPiSS, PAN

Reaktywacja Wiadomości Społecznych 2021

Odziały regionalne - nowe inicjatywy

1. Istniejące wcześniej odziały regionalne PTPS
 Radom
 Lublin
 Łódź – zawieszony
 Wrocław
2. Nowe Odziały utworzone w ostatniej kadencji
 Kraków
 Szczecin
 Poznań
 Rzeszów

Brakuje oddziałów: Gdańsk, Katowice, Olsztyn-Łomża, Opole, ToruńBydgoszcz, Warszawa

Skład Zarządu OR Wrocław
•
•
•
•

Prezes – prof. Dorota Moroń
Wiceprezes – prof. Joanna Szczepaniak-Sienniak
Sekretarz – dr Łukasz Jurek
Skarbnik – dr hab. Marta Makuch

Aktywność OR PTPS we Wrocławiu
Realizowane działania
•

•
•
•

Integracja dolnośląskiego środowiska polityków społecznych oraz ich przedstawicieli ze
świata nauki i praktyki; integracja i współpraca ośrodków akademickich realizujących
badania w zakresie polityki społecznej – Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi (Fundacja Rodzina
i Przedsiębiorczość, Fundacja Przystanek Rodzina, Gmina Wrocław, Dolnośląski Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych i popularnonaukowych
dotyczących problemów polityki społecznej.
Wydawanie publikacji naukowych zawierających wyniki badań prowadzonych przez
członków PTPS, a także innych badaczy polityki społecznej dla upowszechnienia informacji
o dorobku naukowym członków PTPS i włączenia się w dyskusję o współczesnej polityce
społecznej.

Aktywność OR PTPS we Wrocławiu
Organizacja i współorganizacja konferencji
•
•

•
•
•
•
•

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania i koncepcje polityki rodzinnej w
wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka, 18-19 kwietnia 2016 r., Wrocław.
I Dolnośląska Konferencja Popularno-Naukowa na Rzecz Rozwoju Rodzicielstwa
Zastępczego, 31 marca 2017 r., Wrocław.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Reformy polskiej polityki społecznej jako odpowiedź
na współczesne problemy i dylematy, 20-21 kwietnia 2017 r., Polanica-Zdrój.
IV Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska Polityka społeczna: kontrowersje i
paradoksy, 25-27 września 2017 r., Wrocław.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka rodzinna a systemy emerytalne, 11
grudnia 2017 r., Warszawa.
Konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej
„Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, 11 czerwca 2018 r., Wrocław.
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityka rodzinna w Polsce po 30 latach od
zmiany systemowej, 13 grudnia 2019 r, Warszawa.

Aktywność OR PTPS we Wrocławiu
Wydawanie publikacji naukowych
•
•
•
•

•

Szczepaniak-Sienniak J., Kubów A. (red), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna po dekadzie
członkostwa w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu nr 438, Wrocław 2016.
Szczepaniak-Sienniak J., Kubów A. (red), Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym,
regionalnym i krajowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr
456, Wrocław 2017.
Jurek Ł., Kamiński S., Szczepaniak-Sienniak J., (red), Social policy: controversies and
paradoxes, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 510, Wrocław
2018.
Kubów A., (red.) Wyzwania polityki społecznej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020.
Szczepaniak-Sienniak J. (red.) Ekonomia polityki rodzinnej. Wybrane zagadnienia.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2021.

Aktywność OR PTPS we Wrocławiu
Granty
•

Ekonomiczne i społeczne implikacje pandemii Covid-19 dla rodziny. Wyzwania dla polityki
społecznej - grant z Doskonałej Nauki MEiN w wysokości 35 tys. zł, pozyskany przez prof.
UE Joannę Szczepaniak-Sienniak na realizację konferencji dotyczących polityki społecznej i
rodzinnej. Pierwsza z nich to Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania polityki
społecznej towarzysząca Zjazdowi PTPS. Kolejne odbędą się w 2021 roku we Wrocławiu.

Skład Zarządu OR Kraków
•
•
•
•
•

Prezes – dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP
Wiceprezes – dr Krzysztof Chaczko
Sekretarz – dr Ewelina Zdebska
Skarbnik – dr Marek Banach
Członek – dr Józefa Matejek

Aktywność OR PTPS w Krakowie
Sprawozdanie z działalności OR PTPS w Krakowie za kadencję 2018-2020

2018
Prezes – dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP
Wiceprezes – dr Krzysztof Chaczko
Sekretarz –dr Ewelina Zdebska
Skarbnik – dr Marek Banach
Członek – dr Józefa Matejek

OR PTPS w KRAKOWIE
Łącznie 18 członków

Honorowy patronat nad:
1. III Międzynarodową Konferencją
Naukową Uniwersalizm pracy
ludzkiej. Praca jako wyznacznik
egzystencji człowieka. Konferencja
odbyła się w Krakowie w dniach 2425 maja 2018 r.
2. Wojewódzką Konferencją pt. Wiele
wymiarów współpracy, współpraca
w wielu wymiarach, realizowaną
przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie w dniu 20
listopada 2018 roku w Krakowie.

Aktywność OR PTPS w Krakowie
Sprawozdanie z działalności OR PTPS w Krakowie za kadencję 2018-2020
2019
Organizacja i patronat:
1. Seminarium naukowe „30 lat obrad Okrągłego Stołu – 30-lat
reformy pomocy społecznej”, 12 kwietnia 2019 r., Kraków.
2. Konferencja naukowa „20 lat powiatowych centrów pomocy
rodzinie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 28-29
listopada 2019 roku w Krakowie, we współpracy
z PCPR powiatu krakowskiego.
3. Konferencja Państw Grupy Wyszehradzkiej „Osoby starsze w
przekazie kulturowym”.
4. Panel dyskusyjny „Kobiety w polityce społecznej”, 9 maja
2019.
5. Debata studencka „W Polsce jest niż demograficzny”, „Praca
socjalna a polityka prorodzinna” w ramach Tygodnia Pracy
Socjalnej w Krakowie (8-13 kwietnia 2019).

Rozpoczęcie systematycznych badań (ankietowych) wśród
uczestników szkoleń specjalizacyjnych organizowanych w
Instytucie Spraw Społecznych UP nad rolą pracownika socjalnego
w polskiej polityce społecznej.

2020
Patronat PTPS nad:
1.

serią wydawniczą Biblioteki Instytutu Spraw Społecznych,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
2. książką „Pomoc społeczna. Idee, rozwój, instytucje” pod
redakcją J. Krzyszkowskiego, E. Bojanowskiej, K. Chaczko
i E. Zdebskiej (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021).
Publikacje:
1.

2.

3.

„Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii
koronawirusa”, red. N.G. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska,
W. Glac, wyd. <<scriptum>>, Kraków 2020.
„Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki
społecznej w czasie pandemii koronawirusa”, red. N.G.
Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac, wyd.
<<scriptum>>, Kraków 2020.
„Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii covid-19, red.
N.G. Pikuła, K. Jagielska, J. Łukasik, wyd. <<scriptum>>,
Kraków 2020.

Aktywność OR PTPS w Krakowie
Działania Oddziału PTPS Kraków w 2021 roku:
1.

Organizacja Konferencji Naukowej (Instytut Spraw Społecznych UP w Krakowie wraz z PTPS) Praca socjalna w czasie

pandemii COVID-19 – od teorii do praktycznych wyzwań, 18 marca 2021 roku, konferencja odbyła się w formule
zdalnej (MS Teams).
2.

Kontynuacja prac nad serią wydawczą Biblioteki Instytutu Spraw Społecznych UP w Krakowie.

3.

Kontynuacja systematycznych badań (ankietowych) wśród uczestników szkoleń specjalizacyjnych organizowanych
w Instytucie Spraw Społecznych UP nad rolą pracownika socjalnego w polskiej polityce społecznej.

4.

Trwają prace badawcze nad publikacjami z serii "Polityka społeczna w Krakowie w dwudziestoleciu
międzywojennym". Tom I dotyczący nurtów konserwatywnych i chadeckich w polityce społecznej przedwojennego
Krakowa ukaże się w ciągu roku - autorki I tomu: B. Ziębińska oraz D. Sozańska. Na kolejne lata planowane są tomy
poświęcone nurtom socjalistycznym i liberalnym (K. Chaczko i E. Zdebska).

5.

Udział w zespole pracującym nad rekomendacjami dla IPiSS (K. Chaczko, E. Zdebska)

6.

Udział w zespole opracowującym strategię społeczną Mazowsza (K. Chaczko, E. Zdebska)

7.

Udział w Zespole eksperckim Strategii Deinstytucjonalizacji (W. Glac, K. Chaczko, N. G. Pikuła, E. Zdebska)

8.

Reaktywacja czasopisma WIADOMOŚCI SPOŁECZNE.

Zarząd OR -Wielkopolski Oddział PTPS w Poznaniu
•
•
•
•
•

Prezes – dr Magdalena Kacperska
Wiceprezes – dr hab. Krzysztof Hajder, prof. UAM
Sekretarz – mgr Maciej Górny
Skarbnik – mgr Rafał Szymanowski
Członek Zarządu – dr hab. Maciej Walkowski, prof.
UAM

Aktywność OR PTPS w Poznaniu
• Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka
społeczna w XXI w. Wykluczenie w trójwymiarze” – 15-16.04.2019 r.,
jako kontynuacja cyklicznego, corocznego wydarzenia o charakterze
trójwymiarowym.
• Współorganizacja (z Kołem Naukowym PEiS) spotkania otwartego z
Igorem Morskim – 18.04.2019 r., jednym z najbardziej docenianych
polskich grafików.
• Współorganizacja (z Kołem Naukowym PEiS) wyjazdu integracyjnoszkoleniowego do miejscowości Obrzycko - 8-10.11.2019 r., w trakcie
którego członkowie Oddziału i zaproszeni przez Koło goście
przeprowadzili szkolenia z pozyskiwania funduszy, kompetencji
menadżerskich oraz z wystąpień publicznych dla nowych członków Koła.

Aktywność OR PTPS w Poznaniu
•

•

•

Patronat nad wykładem otwartym pt. „Życie w roli kibola nacjonalisty, co
dalej?”- 13.11.2019 r. zorganizowanym przez Koło Naukowe PEiS. Wykład otwarty
poprowadził Stanisław Czerczak – fundator i lider Fundacji Codex, ekspert ds.
przeciwdziałania radykalizacji w środowisku młodzieżowym. W przeszłości
związany z ruchem neofaszystowskim oraz pseudo-kibicowskim.
Patronat nad wydarzeniem zorganizowanym przez Koło Naukowe PEiS:
„Warsztaty świadomej turystyki” – 30.11.2019 r. We współpracy z badaczami
zorganizowanymi w ramach portalu www.post-turysta.pl przeprowadzono
warsztaty dla studentów i pracowników UAM z zakresu świadomej turystyki.
Aktywne zaangażowanie w Akcję Charytatywną dla Asi – 02.12.2019 r.
Wydarzenie charytatywne zorganizowane przez członków Koła NPEiS na rzecz
koleżanki z Koła. Studenci zaangażowali się w promocję zbiórki charytatywnej
prowadzonej w ramach crowdfundingu.

Aktywność OR PTPS w Poznaniu
• Inauguracja akcji promującej X edycję Akcji Charytatywnej UAM.
Wyznaczenie planów promocyjnych akcji charytatywnej na rzecz Damiana
Julkowskiego – studenta UAM i spotkanie z Damianem – 22.01.2020 r.
• Organizacja imprezy charytatywnej dla Damiana Julkowskiego w Gnieźnie
- 05.03.2020 r.
• Współorganizacja z KNPEiS spotkania z Janem Krzysztofem Bieleckim
„Transformacja systemowa w Polsce – czy można było lepiej?” 09.03.2020 r.
• Organizacja I Międzynarodowej Konferencji online „The world in the
age of pandemic and post-pandemic period” – 20-21.05.2020 r.
Pierwsze wydarzenie, które odbyło się całkowicie w formie online

Aktywność OR PTPS w Poznaniu
• Aktywny udział członków OR w nagraniu profrekwencyjnego spotu
„#milionpowodów” zorganizowanego przez KNPEiS z okazji I tury
wyborów prezydenckich w Polsce – 26.06.2020 r. – spot profrekwencyjny.
• Aktywny udział w tworzeniu profrekwencyjnego kolażu z okazji II tury
wyborów prezydenckich w Polsce – 12.07.2020 r. – inicjatywa KNPEiS.
• Współorganizacja z KNPEiS spotkania otwartego z Posłem na Sejm RP,
Frankiem Sterczewskim, pt. „Aktywizm społeczny w praktyce” 09.11.2020 r. – online.
• Warsztaty z pisania tekstów naukowych dla członków KNPEiS,
przeprowadził je sekretarz WO PTPS mgr Maciej Górny - 02.12.2020 r.
• Współorganizacja z KNPEiS spotkania z Posłem na Sejm RP Adrianem
Zandbergiem w ramach zapoczątkowanego cyklu spotkań „SocialEconomic Club” - 03.12.2020 r.

Aktywność OR PTPS w Poznaniu
• Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polityka
społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” – 17-18.12.2020 r. –
online (ponad 100 osób).
• Organizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "The
world in the age of pandemic and post-pandemic period” – 2223.04.2021 r. – online (ponad 150 uczestników z całego świata).
• Przygotowania do seminarium poświęconego Polityce senioralnej miasta
Poznania w dniu 9 grudnia 2021 r. organizowanego przy współpracy i z
udziałem Miejskiej Rady Seniorów oraz władz miasta Poznania – online.
• Przygotowania do organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Polityka społeczna w XXI wieku”, która planowana jest na koniec lutego
2022 r.

Skład Zarządu OR Rzeszów
•
•
•
•
•

Prezes – prof. Teresa Zbyrad
Wiceprezes – dr Hubert Kotarski
Sekretarz – dr Małgorzata Bozacka
Skarbnik – mgr Monika Bernat
Członek Zarządu – dr Anna Witkowska-Paleń

Aktywność OR PTPS w Rzeszowie
• Najmłodszy Odział, zatwierdzony przez ZG w dniu 19 marca 2021 r.
• Obecnie ma 21 członków – ludzie nauki, wykładowcy, praktycy, studenci –
doktoranci
• Prezes - dr hab. T. Zbyrad, prof. UR, kierownik Zakładu Polityki
Społecznej na UR.
• Członkowie Zarządu podjęli decyzję o prowadzeniu cyklicznych spotkań
pt. „Seminaria Podkarpackie”.
• Przeprowadzono dwa takie seminaria tj. 30 maja 2021 r. z udziałem prof. J.
Auleytnera i prof. J. Krzyszkowskiego oraz 15 listopada 2021 r. z udziałem
dr Dominiki Sozańskiej
• Ścisła współpraca z ROPS w Rzeszowie

Skład Zarządu OR Radom
• Prezes – dr Maria Gagacka
• Wiceprezes – dr Mikołaj Olszewski
• Członek zarządu – dr hab. Barbara Olbrych prof.
WSH
• Członek zarządu – dr Agnieszka Zaborowska
• Sekretarz – dr Justyna Bojanowicz

Aktywność OR PTPS w Radomiu
• Organizacja i współorganizacja konferencji:
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Lokalna polityka społeczna.
Miedzy innowacyjnością a tradycją, Centrum Kształcenia Dorosłych CKD
Edukacja, współorganizator OR PTPS Radom,16.11.2017
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czerpiąc z przeszłości zmieniamy
teraźniejszość, pod patronatem MRPiPS , Radom 9.11.2018 (
współorganizator WSH w Radomiu),
• Konferencja podsumowująca i prezentująca innowacyjne pomysły
„Obywatelski Budzik - Integracyjna Akademia Wsparcia Obywatelskiego
dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo referat :Innowacyjne usługi
opiekuńcze w kierunku nowej jakości życia.” Radom 26.11.2018 (
wspólnie z ZDZ Radom),
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. DOBRO, KTÓRE NIESIE
NADZIEJĘ, CZYLI O WOLONTARIACIE W CZASIE PANDEMII (
wspólnie z WSH Radom),Radom, 27 kwietnia 2021 rok

Seminaria w OR Radom
• Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej seminarium
listopad 2016, moderator prof. K. Głąbicka Auleytner
• Organizacja usług socjalnych, seminarium grudzień 2019, moderator prof.
K. Głąbicka Auleytner
• Ekonomia Społeczna a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 20
listopada 2020 roku ( Wspólnie z WSH, Studenckim Forum Business
Centre Club)
• Ekonomia Społeczna –między teorią a praktyką 3.12.2020 seminarium on
line prelegent dr Maria Gagacka
• Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych elementem wsparcia
społecznego, 19.02.2021
seminarium on line prelegent dr Mikołaj
Olszewski
• Praca socjalna w zmienionym wymiarze społecznym, seminarium on line
prelegent dr Agnieszka Zaborowska,3.02.2021

Inne formy aktywności OR Radom
• Reprezentowanie PTPS w Powiatowej Radzie Rynku Pracy dr
Maria Gagacka 2016-2019,
• Reprezentowanie PTPS w Radzie Rozwoju przy Prezydencie
miasta Radomia dr Maria Gagacka od 2019 i nadal
• Reprezentowanie PTPS od 2017 i nadal -Członek Komisji
Konkursowej Programu Wsparcia i Rozwoju Wspólnot i
Społeczności Lokalnych w Radomiu.
• Ekspertyza Zaangażowanie obywatelskie jako endogeniczny
czynnik rozwoju na poziomie regionalnym Mazowsza.
Perspektywa działalności organizacji
pozarządowych w sferze usług społecznych na poziomie
powiatów, 2020

Aktywność OR PTPS w Lublinie
Obecny skład Zarządu:
1) Prezes – dr Paweł Wiśniewski
2) I wiceprezes – Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga,
prof. UMCS
3) II wiceprezes – dr Wójcik Michał
4) Skarbnik – mgr Czernij-Jezierska Justyna
5) Sekretarz – mgr Anna Szkoła

Aktywność OR PTPS w Lublinie
• Przedstawiciele oddziału zaangażowali się w projekty związane z usługami
społecznymi.
• PTPS wspólnie z Fundacją KISCIS w Lublinie prowadzą lubelskie
Obserwatorium CUS.

• Zespół członków lubelskiego oddziału przygotowuje konferencję pod
roboczym tytułem Zmiana w pracy socjalnej. Organizatorem konferencji
jest Uniwersytet Papieski i UMCS (Instytut Pedagogiki).
• Ponadto przedstawiciele PTPS przygotowują na styczeń 2022 seminarium
na temat funkcjonowania Centrów Usług Społecznych pod kierownictwem
Prof. Marty Czechowskiej-Bielugi i dr Marty Komorskiej

Oddział Regionalny Szczecin
30 maja 2019 roku – podjęcie uchwały założycielskiej
Władze OR:
• Prezes – prof. WSH, dr hab. Waldemar Urbanik
• Wiceprezes - mgr Agnieszka Żwierełło
• Członek - mgr Sylwia Juźwiak
• Sekretarz - dr Grażyna Leśniewska
• Skarbnik - mgr Mirosława Zielony
Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca - mgr Joanna Golczyk
• Członek - dr Dariusz Dziechciarz
• Członek - dr Barbara Masna

Aktywność OR PTPS w Szczecinie
Organizacja dwóch dużych konferencji tematycznych:
1. Organizacja konferencji „Potrzeby społeczności
lokalnej a rynek usług społecznych” 5.12. 2019 r.
2. Organizacja interdyscyplinarnej konferencji pt.
„Profesjonalizacja w zawodzie pracownika socjalnego” –
25 maja 2021 r.

Stan finansów PTPS i składki

Wynik finansowy w latach 2016 – 2021
•
•
•
•
•

2016
2017
2018
2019
2020

-151.815,08 zł
-38.494,68 zł
9.201,85 zł
19.825,51 zł
25.143,97 zł

Obroty bilansowe w latach 2016 – 2021
•
•
•
•
•
•

2016
2017
2018
2019
2020
2021

69.784,59 zł
109.383,77 zł
84.024,71 zł
111.712,33 zł
123.557,42 zł
157.631,75 zł

Stan finansów PTPS i składki

Stan środków pieniężnych na dzień 02.12.2021 r.
(na 07.11.2021r. 157.631,75 zł)
PRZYCHODY PTPS
Składki członkowskie :
• 2017r. 5.675 zł
• 2018r. 4.075 zł
• 2019r. 3.225 zł
• 2020r. 2.150 zł
• 2021r. 3.760 zł

Stan finansów PTPS i składki

Stan środków pieniężnych na dzień 02.12.2021 r.
PRZYCHODY PTPS
Wpływy z 1 % podatku :
• 2016r. 1.034,60 zł
• 2017r. 717,00 zł
• 2018r. 262,70 zł
• 2019r. 985,50 zł
• 2020r.
37,10 zł

Kultura organizacyjna PTPS:
1. Pluralizm ideowy
2. Apolityczność
3. Interdyscyplinarność
4. Etyka naukowa
5. Transparentność
6. Szacunek do odmiennych poglądów
7. Integracja środowiska

Najbliższe wyzwania i działania

1.
2.
3.
4.

Zjazd Wyborczy
Zwiększenie Zaangażowania młodych w PTPS
Organizacja Obchodów 100-lecia powstania PTPS w 2024 r.
Wejście w 1-2 duże tematy badawcze – wdrożeniowe (projekty systemowe)
 Negocjujemy w tej chwili bardzo duży projekt badawczy nad DI
5. Seminaria tematyczne – edukacja, usługi społeczne, demografia,
deinstytucjonalizacja
6. Oddolne Inicjatywy regionalne
7. Integracja i networking środowiska polityków społecznych
8. Rzecznictwo na rzecz ustanowienia z kierunków polityka społeczna i praca
socjalna kierunków zamawianych przez Rząd
9. Umiędzynarodowienie PTPS przez projekty międzynarodowe
10. Zwiększenie tożsamości i współodpowiedzialności za Towarzystwo
wszystkich członków

Życzenia dla Nowego Zarządu
– Podziękowania dla ustępującego ZG

• Kontynuowanie działań i
spraw PTPS
• Otwarcie się i
zaangażowanie młodych w
PTPS
• Organizacja 100 - lecia
powstania PTPS w 2024 r.
• Cd. „Portretów w PS….”
• Inne inicjatywy…

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
ul. Pandy 13,
TYTUŁ02-202
PREZENTACJI
Warszawa

Imię Nazwisko

tel: 022 823 66 23 w.103
e-mail: zg.ptps@gmail.com

