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W dniach 24-25 września odbył się Zjazd Krajowy PTPS, na którym Towarzystwodokonało wyboru władz na kadencję
2012-2016. Skład nowego Zarządu Głównego oraz pozostałych organów PTPS znajduje się w zakładce "władze". Zdjęcia
ze Zjazdu znajdą Państwo tutaj.

definicje
Szanowni Państwo,

muzeum

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej "Polityka rodzinna a
polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych", mającej się odbyć w dniach 22-23 października 2012 r. w
Hotelu "Tumski" we Wrocławiu. Szczegółowe informacje o konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie
www.rodzina2012.org. Kontakt w sprawie konferencji: joanna.szczepaniak@ue.wroc.pl. Sedecznie zapraszamy!
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06.08.2012
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią rozmowy z Prezesem PTPS, prof. dr hab. Julianem
Auleytnerem na temat problemów współczesnej polityki społecznej. Treść artykułu znajduje się tutaj
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Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 24-25 września odbędzie się Zjazd Krajowy PTPS. Celem Zjazdu jest wybór władz Towarzystwa
na kadencję 2012-2016 oraz dokonanie zmian w Statucie Towarzystwa. Zachęcamy do uczestnictwa w Zjeździe.
Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy znajdzecie Państwo poniżej.
Zaproszenie na Zjazd Krajowy
Formularz zgłoszeniowy
Informacja o Zjeździe Krajowym 2012
Program Zjazdu Krajowego 2012
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25.05.2012
Senat bez poprawek przyjął ustawę emerytalną
12.05.2012

Sonda
Czy
reforma
ubezpieczenia
emerytalnego w Polsce spowoduje
zwiększenie poziomu ubóstwa wśród
osób starszych?
Tak
Nie
Nie wiem

Posłowie VII kadencji Sejmu zagłosowali za rządową ustawą emerytalną, która zakłada stopniowe podwyższanie i
zrównanie wieku emerytalnego kobiet oraz mężczyzn do 67 lat. Mimo protestów związkowców z NSZZ Solidarność, partii
opozycyjnych i milionów Polaków Sejm przyjął reformę emerytalną. Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny będzie
wydłużany aż wszyscy Polacy będą pracować 67 lat.
13.04.2012
1 kwietnia 2012 roku zaczeły obowiązywać nowe wysokości stawek procentowych na ubezpieczenie wypadkowe. Firmy
zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników oraz płatników niezarejestrowanych w systemie REGON zapłacą więcej na
ubezpieczenie wypadkowe.
12.04.2012
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Użytkownik

27 grudnia 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Jak czytamy w uzasadnieniu, celem ustawy jest podniesienie o 2% składki na ubezpieczenie rentowe w części
finansowanej przez płatników. Na skutek tej zmiany składka wzrosła z 6% do 8% i będzie finansowana na niezmienionym
poziomie 1,5% przez ubezpieczonego i na poziomie 6,5% (obecnie 4,5%) przez pracodawcę.
Przyjęta nowelizacja ma służyć ograniczeniu deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie funduszu rentowego,
a w perspektywie wieloletniej powinna sprzyjać zrównoważeniu się wpływów i wydatków tego funduszu.
Ustawa weszła w życie 1 lutego 2012 r.
30.03.2012
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W Sejmie trwa debata nad wnioskiem NSZZ "Solidarność" o przeprowadzenie referendum w sprawie podniesienia wieku
emerytalnego. Przed Sejmem zgromadziło się tysiące działaczy związkowych. Zapłonęły opony i rzucano petardy.
zaloguj
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29.03.2012
Koalicja PO-PSL osiągnęła porozumienie w sprawie zmiany wieku emerytalnego, zapowiedzianej w expose premiera.
Wiek emerytalny wynosić ma dla obu płci 67 lat, przy czym wprowadzone mają zostać emerytury częściowe - od 62 roku
życia dla kobiet, a od 65 roku życia dla mężczyzn, jeżeli do osiągnięcia tego wieku przepracują odpowiednio 35 lat i 40 lat.
Emeryturę cząstkową będzie można łączyć z pracą. Emerytura cząstkowa będzie finansowana z kapitału emerytalnego
zgromadzonego przez pracownika. Cząstkowe świadczenie będzie wynosiło 50 procent wypracowanej emerytury i to z
tych zgromadzonych pieniędzy będzie wypłacane. To oznacza, że osoby, które pójdą na wcześniejszą emeryturę, po
osiągnięciu właściwego wieku emerytalnego - 67 lat - będą dostawać jednak niższą emeryturę. Nowością ma być
możliwość sfinansowania składki emerytalnej za czas urlopu wychowawczego dla wszystkich kobiet rodzących dzieci lub
drugiego rodzica, jeśli zdecyduje się na urlop wychowawczy. Do tej pory rozwiązanie to dotyczyło jedynie kobiet
pracujących, a zostanie rozszerzone m.in. na kobiety prowadzące działalność gospodarczą czy te, które nie miały szansy
podjąć pracy w związku z opieką nad dziećmi.
film
14.02.2012
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-23 marca 2012 roku z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej odbędzie się II
Kongres Demograficzny w Polsce, którego hasło brzmi "Polska w Europie - rozwój demograficzny". Patronat nad
Kongresem zgodził się objąć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.
Szczegóły, oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa znajdą Państwo tutaj
Serdecznie zapraszamy.
18.11.2011
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Głównego PTPS z dnia 18.11.2011 r. ustalono, iż w dniach 24-25 września
2012 r. w Warszawie odbędzie się Zjazd Krajowy PTPS. Celem Zjazdu będzie wybór władz Towarzystwa na kadencję
2012-2016 oraz dokonanie zmian w Statucie Towarzystwa, jako organizacji pożytku publicznego, wynikających m.in. z
wymogów nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z
paragrafem 24 Statutu, Zjazd Krajowy jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych lub delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W związku z tym prosimy o utrzymanie
odpowiedniej frekwencji, tak, aby zapewnić quorum. Zjazd Krajowy PTPS planujemy połączyć z organizacją konferencji
poświęconej europejskiej i krajowej polityce społecznej. O dokładnym miejscu Zjazdu i szczegółach związanych z
rejestracją na posiedzenie oraz konferencję poinformujemy w najbliższym czasie.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej
Polskiej Akademii Nauk

http://www.knopips.pan.pl/

Zachęcamy do zapoznania sie ze zmianami w regulacjach z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartymi w
Exposé Premiera w zakładce "aktualności varia"
06.11.2011
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy wypowiedź prezesa PTPS zamieszczoną w artykule pt. Expose z drugą falą kryzysu autorstwa
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Doroty Kołakowskiej, Rzeczpospolita 04.11.2011
prof. Julian Auleytner, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Walka z ubóstwem i polityka prorodzinna powinny być priorytetami dla rządu. Ubóstwo poważnie marginalizuje nas w Unii
Europejskiej. Efektem tego sa migracje młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy.
Co do polityki prorodzinnej trzeba pilnie działać na rzecz zwiększania, a nie zmniejszania sie liczby urodzeń dzieci. Ważna
jest też edukacja rodzin w zakresie przedsiębiorczości. Trzeba zachęcać je do tego, by zakładału rodzinne firmy, chociażby
agroturystykę czy małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe. Ale by zrealizować te priorytety, potrzebna jest zasadnicza
zmiana formy finansowania polityki społecznej. Ta, którą mamy obecnie, jest nieracjonala. Istnieje kilka rozporoszonych i
oddzielnie zarządzanych funduszy. Trzeba skoncentrować pieniąze na politykę społeczną w jednym budżecie socjalnym,
takim jaki w RFN funkcjonuje od 50 lat. To oznacza też likwidację różnego rodzaju przywilejów ciągnących się z okresu
realnego socjalizmu, jak np. uprawnienia emerytalne rolników.
20.10.2011.
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 14 października 2011 r.powołany został Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Deklarację powołania Konwentu znajdziecie Państwo tutaj. Pozostałe materiały wraz z relacją fotograficzną znajdują się
tutaj.
12.09.2011.
Informujemy, iż w dniach 25-27.09 w Jedlni k. Radomia odbędzie się konferencja organizowana przez Polskie
Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Socjologii i
Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Program konferencji do pobrania tutaj.
02.09.2011.
Debata przedwyborcza poświęcona tematyce służby zdrowia i polityce społecznej
Minister zdrowia Ewa Kopacz, minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, były minister zdrowia Marek Balicki oraz
były prezes NFZ Andrzej Sośnierz - to reprezentanci PO, PSL, SLD i PJN w pierwszej debacie przedwyborczej. PiS nie brał
w niej udziału.
Zapraszamy do zapoznania się z dyskusją tutaj
Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny podjął starania o gruntowne uporządkowanie ewidencji członkowskiej. Jest to
podyktowane nie tylko wskazówkami KRS, ale także potrzebą wiedzy o aktywności naszych członków. Ponadto wszelkie
zmiany w Statucie PTPS mogą być przeprowadzone na Zjeździe Krajowym tylko wówczas, gdy zapewnione zostanie
quorum. Aktualnie dostosowanie Statutu do nowych rozwiązań prawnych nie jest możliwe bez korekty składu
członkowskiego.
Na liście członków figuruje ponad 230 osób, ale wiemy, że duża część z nich nie jest aktywna.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Statutem Towarzystwa (§ 16 ust. 1 pkt. 2) dwuletni okres niepłacenia składek może
skutkować skreśleniem z listy członków. ZG PTPS zamierza podjąć takie decyzje w II połowie czerwca na swoim
posiedzeniu w stosunku do tych wszystkich osób, które nie opłacą zaległych składek.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o uregulowanie swoich zobowiązań wobec Towarzystwa w
terminie do 14 czerwca br. Zaległe składki za lata 2009 – 2011 można wpłacać na podane w tym piśmie konto: 54 1020
1156 0000 7002 0061 1699.
Członkowie PTPS, którzy mają uregulowane składki, mogą niniejsze pismo traktować informacyjnie. Przy okazji,
zapraszamy wszystkich naszych członków do śledzenia aktywności organizacji na stronie http://www.ptps.org.pl//.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Julian Auleytner
Prezes PTPS
W załączeniu:
Uchwała ZG PTPS
Zapraszamy na konferencję organizowaną w Warszawie w dniach 06 - 08 kwietnia 2011 roku organizowaną w ramach
projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia prowadzonego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP .

Program konferencji

Publikacje książkowe wydane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
w Warszawie w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej to organizacja z międzywojennymi tradycjami, zrzeszająca ludzi, którzy
pasjonują się polityką społeczną i chcieliby swoją pasję
Bez ideologicznego układu odniesienia naukowiec zajmujący się społeczeństwem
rzadko zadaje dobre pytania. Jeśli jednak je zada, napotyka... trudne zadanie
wyeliminowania ideologii ze swoich odpowiedzi.
Titmuss
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