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Oddział PTG w Łodzi  

 

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO 

za rok 2013 

 

1. Skład Zarządu na dzień 31.12.2013 r. 

Przewodniczący - dr Marcin Muszyński  

Wiceprzewodniczący - prof. UŁ dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas 

Sekretarz - dr n. med. Joanna Kunert 

Skarbnik - dr Joanna Stelmaszczyk 

Członkowie - mgr Małgorzata Kospin 

 

2. Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału na dzień 31.12.2013 r. 

Przewodniczący - dr Małgorzata Dzięgielewska  

Wiceprzewodniczący - mgr Rafał Przybysz  

Członek -mgr Katarzyna Król  

 

3. Data ostatniego Walnego zebrania Wyborczego Członków Oddziału 

W 2013 roku Walne zebranie Wyborcze odbyło się 24.04.2013 r. Szczegółowe informacje 

zawarte są w oddzielnym protokole.  

 

4. Aktualna liczba członków Oddziału ogółem – 20 

A/ kobiety  -16 

B/ mężczyźni – 4 

C/ zawody medyczne – 2 

D/ zawody niemedyczne – 18 

 

5. W roku sprawozdawczym: 

Ubyły 2 osoby 

6. Liczba posiedzeń Zarządu Oddziału – 6 

7. Liczba posiedzeń naukowych Oddziału – 6 

8. Sympozja, zjazdy, konferencje organizowane przez Oddział  

(tematyka, data i miejsce imprezy liczba uczestników)  
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9. Udział członków Oddziału w: 

a/ konferencjach naukowych  

 dr Joanna Wawrzyniak: 5-6.06.2013, Wrocław, Konferencja naukowa: „Starość w 

przestrzeni publicznej i prywatnej” , Postrzeganie starości przez seniorów na 

Podhalu. 

 dr Joanna Wawrzyniak: 18.11. 2013, Opole, Konferencja naukowa: Rozumienie w 

starości, Aktywizacja społeczna i indywidualna seniorów dzięki warsztatom 

biograficznym 

 prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy 

PTG gerontologia wobec nowych wyzwań. 

 prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 26.09.2013, Łódź, UŁ i UM, I Forum 

Społeczno – Naukowe o Zdrowym Starzeniu się, Starość znana i nieznana – wybrane 

refleksje nad współczesną starością. 

 prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 28.06.2013, Łódź, Seminarium dotyczące 

projektu Miejsca w przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, 

Prezentacja wyników badań. 

 prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: 9.11.2013, Łódź, Seminarium dotyczące 

projektu Miejsca w przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, 

Prezentacja wyników badań. 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG 

gerontologia wobec nowych wyzwań, Przewodniczenie sesji społecznej. 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 26.09.2013, Łódź, UŁ i UM, I Forum Społeczno 

– Naukowe o Zdrowym Starzeniu się, Praca zawodowa po 50. roku życia – wkład 

Uniwersytetu Łódzkiego w promocję i działania na rzecz wydłużenia aktywności 

zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ w Polsce.   

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 10.01. 2013, Łódź, Konferencja regionalna 

„Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Kobiety i mężczyźni w wieku 

45/50+ w świetle badań „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku 

pracy w Polsce”. 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 21-23.05. 2013, Supraśl, Rynek pracy i polityka 

społeczna w XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Koncepcja 

aktywnego starzenia się w realiach polskiej gospodarki. 



 3 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 10-11.06. 2013, Toruń, VII Ogólnopolski Zjazd 

Katedr ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

Przedsiębiorczość jako szansa wzrostu aktywności zawodowej w starszym wieku.   

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy 

PTG gerontologia wobec nowych wyzwań, Aktywność w starości i na jej przedpolu. 

Możliwości i ograniczenia. 

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: 10.01.2013, Łódź, Wyrównywanie szans  na 

rynku pracy dla osób50+ -solidarność   pokoleń. 

 mgr Wojciech  Świtalski:  5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG 

gerontologia wobec nowych wyzwań. 

 mgr Wojciech  Świtalski: 28.06.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca 

w przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja 

wyników badań. 

 mgr Wojciech  Świtalski: 9.11.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca 

w przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja 

wyników badań. 

 dr Anna Gutowska: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG gerontologia 

wobec nowych wyzwań. 

 dr Anna Gutowska: 28.06.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca w 

przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja wyników 

badań. 

 dr Anna Gutowska: 09.11.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca w 

przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja wyników 

badań. 

 dr Joanna Stelmaszczyk: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG 

gerontologia wobec nowych wyzwań. 

 dr Joanna Stelmaszczyk: 28.06.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca 

w przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja 

wyników badań. 

 dr Joanna Stelmaszczyk: 09.11.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca 

w przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja 

wyników badań. 
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 dr Małgorzata Dzięgielewska: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG 

gerontologia wobec nowych wyzwań. 

 dr Małgorzata Dzięgielewska: 1.08.03.2013, Łódź, Rządowy Program na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych – szansą na wsparcie aktywności łódzkich 

seniorów, Urząd Miasta Łodzi. 

 dr Małgorzata Dzięgielewska: 26.09.2013, Łódź, UŁ i UM, I Forum Społeczno – 

Naukowe o Zdrowym Starzeniu się. 

 dr Marcin Muszyński: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG gerontologia 

wobec nowych wyzwań. 

 dr Marcin Muszyński: 30.09. 2013, Łódź,  II Łódzkie Forum Seniora. 

 dr Marcin Muszyński: 28.06.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca w 

przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja wyników 

badań. 

 dr Marcin Muszyński: 09.11.2013, Łódź, Seminarium dotyczące projektu Miejsca w 

przestrzeni miasta i ich funcie w świetle biograficznych narracji, Prezentacja wyników 

badań. 

 dr n. med. Joanna Kunert: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd naukowy PTG 

gerontologia wobec nowych wyzwań. 

 dr n. med. Stefania Brauman – Furmanek: 5-6. 12.2013, Poznań, XII Zjazd 

naukowy PTG gerontologia wobec nowych wyzwań. 

 

b/ międzynarodowych konferencjach naukowych 

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas:18-20.04.2013, Lwów (Ukraina), 

Doświadczenie, realia i perspektywy rozwoju systemów ochrony zdrowia,  Bezrobocie  

w starszych grupach wieku produkcyjnego jako zagrożenie  środowiskowe 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 4-6.10.2013, Stambuł, International Initiative on 

Ageing International Federation on Ageing, Older workers- how to keep them in 

employment? Case of Poland (wspólnie z J. Wiktorowicz) 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 4-6.10.2013, Stambuł, International Initiative on 

Ageing International Federation on Ageing, Support for economic activity of people 

aged 50+ in Poland:  the best solutions of the government’s programme Solidarity of 

generations (wspólnie z J. Wiktorowicz). 
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 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 05.05.2013, Bruksela, Spotkanie wiosenne w 

ramach Employment Expert Group AGE Platform Europe, Dyskusja na temat 

inicjatyw AGE Platform Europe. 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: 07.11.2013, Bruksela, Spotkanie jesienne w 

ramach Employment Expert Group AGE Platform Europe, Dyskusja na temat 

realizacji programów krajowych. 

 dr Marcin Muszyński:17-18.06.2013, Bruksela, The go act workshop and conference 

- Generations in action. The role of intergenerational learning for active aging, Elder 

experience- New knowledge - Qualification of the SENIORS made Redundant from 

Restructuring Sectors for the Transfer of Inter-Generation Knowledge 

 dr Joanna Wawrzyniak: 8–9.05.2013, Kielce, Międzynarodowa konferencja nauko-

szkoleniowa „Praca ze współczesnym seniorem – między powinnością a profesją – 

kształcenie i działanie”, Aktywizacja społeczno- życiowa seniorów poprzez warsztaty 

autobiograficzne. Prezentacja założeń autorskiego programu i rozwiązań 

praktycznych 

 

c/działalność szkoleniowa  

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Debata 

studencka SKN Dezyderium na temat Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla 

polityki społecznej, Jak na przykładzie Polski można wprowadzić by w życie 

popieraną przez Panią/Pana doktrynę polityki społecznej? 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Wykład na studiach niestacjonarnych na 

kierunku Polityka społeczna II stopnia pt „Gerontologia społeczna”   

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: Uwzględnianie tematyki  skutków  

społecznych i zdrowotnych  związanych  ze starzeniem się  społeczeństwa  - w trakcie  

kursowych  wykładów z  demografii   prowadzonych ze studentami Uniwersytetu 

Medycznego w  Łodzi 

 dr Joanna Wawrzyniak: Zajęcia ze studentami studiów podyplomowych w zakresie 

Gerontologii społecznej”  w ramach przedmiotów: elementy andragogiki i 

gerontologii oraz aktywizacja społeczna seniorów (warsztaty): wrzesień 2013-luty 

2014. 

 dr Marcin Muszyński: Zajęcia ze studentami – przedmiot Gerontologia Społeczna    
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 dr Małgorzata Dzięgielewska: Wykład i ćwiczenia z przedmiotu Gerontologia 

społeczna dla specjalności edukacja dorosłych 

d/inne  

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Członek  Rady Społecznej 50+ przy MIPS 

 dr Marcin Muszyński: staż naukowy  (Kopenhaga)  

 dr Marcin Muszyński: Przygotowanie wniosku o środki na realizację 

międzynarodowego projektu- Enhancing labour market integration of elderly family 

carers through skills improving  

 dr Marcin Muszyński: Obrona pracy doktorskiej Aktywność osób starszych w 

przestrzeni badawczej gerontologii społecznej – ujęcie andragogiczne  

 dr Marcin Muszyński: Kierownik projektu Miejsca w przestrzeni miasta i ich funcie 

w świetle biograficznych narracji 

 

10. Publikacje członków OŁ PTG 

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: Starzenie się populacji Polski jako  

wyzwanie dla współczesnej medycyny,  „Gabinet Prywatny” ,2013,nr 2 s.41-44  

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: Skutki długotrwałego  bezrobocia dla 

zdrowia  i jakości życia osób w starszym wieku produkcyjnym, ”Nowiny Lekarskie „ 

,2013 82,4s.310-317  

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: Quality  of Life and Health State of Long-

Term Unemployed in Older Production Age ,Applied Research Quality Life ,DOI  

10.1007/s11482-0139240 

 prof. dr hab. Halina Worach –Kardas: Profesor Edward Rosset jako demograf i 

gerontolog  społeczny –tekst złożony(kwiecień 2013) do planowanej publikacji 

zbiorowej  Oddziału  Łódzkiego PTG   

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Seniorzy aktywni społecznie (w) Polityka 

Społeczna nr 4, s. 5-9 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Współredakcja monografii Diagnoza obecnej 

sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet 

Łódzki  

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Współredakcja monogafii Diagnosis of the 

current situation of women and men aged 50+ on the labour market in Poland. Final 

report. Uniwersytet Łódzki  
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 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Autorstwo rozdziałów, współautorstwo 

wniosków generalnych w publikacji Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ 

na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki  

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Przedsiębiorczość jako szansa wzrostu 

aktywności zawodowej w starszym wieku (w) Z. Wiśniewski (red,)  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters 

Kluwer business 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Związki zawodowe wobec polityki senioralnej na 

rynku pracy w Norwegii i Francji (w) M.Bsoul, F. Bylok (red.) Związki zawodowe w 

procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i  wybranych krajach Unii 

Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk 

 prof. dr hab. Bogusława Urbaniak: Aktywizacja zawodowa starszego pokolenia – 

czy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 

dobrze ją promuje ?(w) Starzenie się ludności – między demografią a polityką 

społeczną pod red D. Kałuża-Kopias i P. Szukalski, Folia Oeconomica 291, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 

 dr Małgorzata Dzięgielewska: Aktywność kulturalna osób starszych, „Medi, Forum 

Opieki Długoterminowej”, kwartalnik nr 4(58), grudzień 2013, s.27-31. 

 dr Joanna Wawrzyniak: Dyskryminacja ze względu na wiek i negatywne znaczenie 

marginalizacji zawodowej (dla) osób starszych, w: Wykluczenie społeczne a potrzeby 

wsparcia społecznego A. Zamkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2013, s. 131-140. 

 dr Joanna Wawrzyniak:Pozytywne aspekty starości w percepcji słuchaczy UTW, 

J.K. Wawrzyniak, E. Woźnicka, w: Starzenie się ludności – między demografią a 

polityką społeczną, Folia Oeconomica 291, Łódź,2013, s. 209-220. 

 dr Joanna Wawrzyniak: Lata lecą, czyli czego dowiadujemy się o starości z gazety 

w: Współczesne oblicza starzenia się A. Fabiś (red.), 3/2013,ISSN 2300-1488, ISBN 

978-83-7164-792-1. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk". 

 dr Joanna Wawrzyniak: Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze 

warsztatów biograficznych, Lasocińska, Wawrzyniak, Wyd. Żak,  Warszawa 2013 

 prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: Dojrzewanie, nie dożywanie, „Dbam o 

zdrowie”, 2013, nr 2 (103), s. 64 – 65 - artykuł popularyzujący wiedzę o pomyślnym 

starzeniu się w czasopiśmie „Dbam o zdrowie 
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11. Udział w projektach  

 prof. dr hab. Elżbieta Kowalska Dubas: Uczestnik projektu Miejsca w 

przestrzeni miasta i ich funcie w świetle. 

 dr Marcin Muszyński: Uczestnik projektu Miejsca w przestrzeni miasta i ich 

funcie w świetle. 

 dr Anna Gutowska: Uczestnik projektu Miejsca w przestrzeni miasta i ich 

funcie w świetle. 

 mgr Wojciech  Świtalski: Uczestnik projektu Miejsca w przestrzeni miasta i 

ich funcie w świetle. 

 dr Joanna Stelmaszczyk: Uczestnik projektu Miejsca w przestrzeni miasta i 

ich funcie w świetle. 

 

 

          Sekretarz  

      Oddziału PTG 

 

dr n. med. Joanna Kunert 

 


