POLSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIOLOGICZNE
05-092 Łomianki, ul. K.K. Baczyńskiego 9; tel. 22/751-38-99

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FAMILILOGICZNEGO
za lata 2008-2012
Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne powołane na Zebraniu Założycielskim
w dniu 24 września 2008r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000321828 w dniu 21 stycznia 2009r. W skład Zarządu weszły
następujące osoby:
Prezes Zarządu – ks. bp dr Stanisław Stefanek
Wiceprezes Zarządu – dr Bożena Bassa
Skarbnik – dr Mieczysław Dudek
Sekretarz – dr Jacek Ruszczyński
Członek Zarządu – ks. prof. Marian Stepulak,
zaś w skład Komisji Rewizyjnej jako Organu Nadzoru:
Ks. prof. Mieczysław Ozorowski
Ks. dr Włodzimierz Wieczorek
Dr Julia Gorbaniuk
Za cel działania Stowarzyszenie przyjęło:
1) podejmowanie działań zmierzających do rozwoju, promocji i propagowania
nauk o rodzinie;
2) podejmowanie działań zmierzających do promocji rodziny;
3) uczestnictwo w kształtowaniu polityki prorodzinnej we współpracy z
Parlamentem, instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i
kościelnymi;
4) uczestnictwo na prawach strony we wszelkich postępowaniach
administracyjnych we wszystkich instancjach.
12 listopada 2009r. odbył się Pierwszy Walne Zebranie PSF rozpoczynające
jego statutową działalność pt. Promocja nauk o rodzinie. Miejscem spotkania była
Aula Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana
Pawła II.
W pierwszej części spotkania podjęto refleksję nad obecną sytuacją kierunku
nauki o rodzinie w kontekście starań o utworzenie dyscypliny (wykłady Dyrektora
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ISNaR ATK Ks. prof. Mieczysława Ozorowskiego oraz Dyrektora INoR KUL Ks.
prof. Mariana Stepulaka oraz dyskusja).
Część druga była miała charakter Walnego Zebrania podczas którego Zarząd
PSF podjął Uchwałę o przyjęciu na członków zwyczajnych PSF osób, które złożyły
pisemną Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia zostało
przyjętych w charakterze członków zwyczajnych 76 osób (z czego 15 Członków
Założycieli) oraz 2 osoby w charakterze członków wspierających.
Następnie zaproponowano i powołano trzy zespoły tematyczne, które podjęłyby
działalność we właściwym sobie zakresie w ramach PSF:
- Zespół ds. nauk o rodzinie (w skład którego weszli: ks. prof. Mieczysław Ozorowski,
Ks. prof. Marian Stepulak, prof. Maria Ryś, ks. dr hab. Jerzy Koperek);

- Zespół ds. duszpasterstwa rodzin (w skład którego weszli: ks. dr Władysław
Szewczyk, ks. dr Jarosław Szymczak, dr Małgorzata Wyżlic);

- Zespół ds. polityki prorodzinnej i spraw bioetycznych (w skład którego weszli: ks.
d Włodzimierz Wieczorek, ks. dr Antoni Tomkiewicz, ks. dr Jarosław Jęczeń, dr n. med.
Maria Chuchra).

Jednogłośnie została podjęta uchwała o otwarciu się na współpracę z ośrodkami
zagranicznymi i podjęciu działań zmierzających do utworzenia Międzynarodowego
Stowarzyszenia Familiologicznego.
Postulowano: powołanie rzecznika PSF, który jednocześnie pełniłby rolę
koordynatora w ramach Stowarzyszenia, powstanie Biuletynu PSF, wprowadzenie
legitymacji członkowskich, powołanie Zespołu ds. pozyskiwania środków na
działalność PSF. Ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej na 50 zł.
Skarbnikowi zostało zlecone założenie konta bankowego i poinformowanie o jego
numerze Członków.
Drugie Walne Zebranie PSF odbyło się 15 stycznia 2011r. na Wydziale
Studiów nad Rodziną UKSW i było poprzedzone sympozjum naukowym nt. „Etyczne
i medyczne aspekty leczenia niepłodności”. Podjęto ponownie temat perspektyw dla
działalności PSF, m. in. ponowienie wysiłków o uznanie nauk o rodzinie jako
dyscypliny naukowej.
Przyjęto rezygnację dwóch członków Zarządu PSF: dr Bożeny Bassa i dr.
Mieczysława Dudka. Dokonano uzupełnienia składu Zarządu na okres do upływu

2

kadencji. W drodze wyborów Wiceprezesem PSF została dr Urszula Dudziak, zaś
Skarbnikiem dr Andrzej Mazan.
Zobowiązano

się

do

włączenia

się

w

przygotowanie

podręcznika

duszpasterstwa rodzin pod red. ks. prof. Ryszarda Kamińskiego z KUL.
5 grudnia 2011r. odbyło się na WSR UKSW spotkanie Sekcji Naukowej PSF nt.
nowej dyscypliny „nauki o rodzinie” oraz w związku z koniecznością dostosowania
programu studiów na kierunku do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji. Podczas
spotkania podjęto także temat dotychczasowego dorobku metodologicznego (wykład
mgr Teresy Mazan).
Przy okazji tego spotkania przyjęto jako członków zwyczajnych PSF kolejnych
13 osób, które złożyły deklarację przystąpienia do PSF.
Kolejne spotkanie Sekcji Naukowej PSF, które odbyło się na WSR UKSW
12 marca 2012r. i na które zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich ośrodków
naukowych prowadzących studia na kierunku nauki o rodzinie, dotyczyło efektów
kształcenia na kierunku. Poruszono także sprawę wniosku do Centralnej Komisji
o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora z nauk o rodzinie.
Przyjęto 7 nowych członków zwyczajnych PSF.
Po odejściu do wieczności Ks. prof. Jerzego Bajdy, aktualnie Polskie
Stowarzyszenie Familiologiczne liczy 94 członków zwyczajnych i 2 wspierających.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
ks. bp dr Stanisław Stefanek

Łomianki, 18 grudnia 2012r.
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