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KOMUNIKAT KONFERENCYJNY  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej, 
piątej edycji ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja 
zdrowia – …”, której motywem przewodnim będzie WELLBEING w odniesieniu do szeroko rozumianego 
zdrowia i promocji zdrowia.   

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu dniach 22-23 września 2023 r.  
Miejsce obrad: Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, ul. Plac Konstytucji 3 Maja, 50-083 Wrocław 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI 
▪ Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław 
▪ Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez: 
▪ Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego; 
▪ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia; 
▪ Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 

Patroni medialni Konferencji:   
▪ Kwartalnik Studia Socjologiczne (IFiS PAN, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) 
▪ Czasopismo Miscellanea Anthropologica et Sociologica (Uniwersytet Gdański) 
▪ Czasopismo Władza Sądzenia (Uniwersytet Łódzki) 
▪ Czasopismo Alkoholizm i Narkomania (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wyd. Ter-

media) 
▪ Portal inConferences.com oraz Akademickie Radio LUZ  

 
Kontakt mailowy: kreatywniedlazdrowia@gmail.com 
Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie:  
https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm 
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Komitet Naukowy Konferencji (w kolejności alfabetycznej) 
dr hab. n. hum. Mariola Bieńko, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski; 
Członek Rady Programowej Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław 
dr n. społ. Agnieszka Borowiec, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, 
Instytut Kardiologii, Warszawa; Sekretarz Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego 
dr hab. n. hum. Jan Domaradzki, prof. UM w Poznaniu, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Uniwer-
sytet Medyczny w Poznaniu 
prof. dr hab. n. hum. Zofia Kawczyńska – Butrym, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 
dr hab. n. med. Justyna Klingemann, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Instytut Psychiatrii 
i Neurologii, Warszawa 
dr hab. n. społ.  Konrad Kubala, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki; Redaktor Naczelny 
Czasopisma Władza Sądzenia, Wyd. Uniwersytet Łódzki   
dr n. hum. Jacek Moskalewicz, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Instytut Psychiatrii i Neu-
rologii, Warszawa; Redaktor Naczelny Czasopisma Alkoholizm i Narkomania, Wyd. Termedia  
prof. dr hab. n. hum. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
dr n. hum. Paweł Przyłęcki, Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
dr n. hum. Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź; Wiceprzewodniczący Zarządu 
Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
dr n. hum. Zofia Słońska, Członek Rady Programowej Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław 
dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat, Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław; Przewodni-
cząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
prof. dr hab. n. med. Beata Tobiasz-Adamczyk, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
dr n. hum.  Magdalena Wieczorkowska, Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

Komitet Organizacyjny Konferencji 

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat – Przewodnicząca  
Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław; Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medy-
cyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 

lek. Michał Jędrzejek – Sekretarz, Wiceprezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław; 

Członkowie: (w kolejności alfabetycznej) 

dr n. społ. Agnieszka Borowiec, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, 
Instytut Kardiologii, Warszawa; Sekretarz Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego 
dr n. hum. Karolina Messyasz, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki  
dr n. hum. Jacek Mianowski, Zakład Socjologii i Spraw Publicznych i Gospodarki, Uniwersytet Gdański 
dr n. społ. Katarzyna Pawlak-Sobczak, Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
dr n. hum. Paweł Przyłęcki, Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
dr n. hum. Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź; Wiceprzewodniczący Za-
rządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska, Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
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Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wie-
dzy, ale także integracja środowiska akademickiego. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy na-
ukowców reprezentujących takie dyscypliny, jak socjologia, psychologia, medycyna, zdrowie pu-
bliczne, promocja zdrowia, antropologia kulturowa, a także praktyków zajmujących się promowaniem 
zdrowego stylu życia oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby. 

 
 
PIS PROBLEMATYKI KONFERENCJI dostępny jest:  
▪ w I Komunikacie: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSIkomunikat.pdf 
▪ na stronie Konferencji: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm 

Wykład inauguracyjny pt. „Od paradygmatu wellness do kultury dobrostanu - 10 lat doświadczeń” 
wygłosi Ewa Stelmasiak (The Wellness Institute) 

Wykłady plenarne:  
▪ „Czy epidemia COVID-19 i kryzysy społeczne zmieniły koncepcje „healthy ageing” i „successful 

ageing” z perspektywy jakości życia osób starszych?”  
prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny 

Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków 

▪ „W poszukiwaniu rezonansu w pracy – o dobrostanie zawodowym polskich terapeutów”  
dr hab. Justyna Klingemann, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami/Zakład Zdrowia Publicz-
nego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 

▪ „Doświadczenia osób LGBTQIA a dobrostan psychiczny w Polsce” 
dr Mikołaj Winiewski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski 

Szczegóły dotyczące wykładów inauguracyjnego oraz plenarnych:  
https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSwykladowcy.pdf 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

W ramach konferencji przewidujemy następujące formy wystąpień naukowych: 
• wykłady inauguracyjne, które wygłoszą zaproszeni Naukowcy (30 min.); 
• wykłady w sesji plenarnej, które wygłoszą zaproszeni Naukowcy (20 min.); 
• referaty w sesjach tematycznych dla Uczestników, których zgłoszenia zostaną zaakceptowane 

przez Komitet Naukowy (15 min.); 
• wystąpienia w panelu dyskusyjnym (opcjonalnie); 
• referaty Studentów w Sesjach studenckich (Konkurs prac) (15 min.).   
 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACJI: www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNSformularz.htm 
REGULAMIN KONFERENCJI: www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSregulamin.pdf 

Zapraszamy do przygotowania zarówno referatów poglądowych, jak i oryginalnych, będących wy-
nikiem realizowanych przez Państwa badań, a także prezentowania praktycznych, przygotowywa-
nych i wdrażanych projektów promujących zdrowy styl życia.  

O 
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ESJE STUDENCKIE - KONKURS PRAC 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również Studentów. W ramach sesji studenckich 
zorganizowany zostanie konkurs na najlepsze prace. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie 
publikacja referatu w czasopiśmie naukowym (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych) 
oraz dla laureatów pierwszych trzech miejsc - uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zwycięstwo 
w konkursie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające czynne uczestnic-
two w konferencji. Prosimy o przygotowanie prac mieszczących się w podanej powyżej tematyce dla 
referentów w sesjach naukowych.   

W sesji studenckiej oraz konkursie prac mogą brać udział tylko Studenci I i II stopnia 
studiów. Natomiast Doktorantów jako absolwentów uczelni wyższych, zapraszamy do wzięcia 
udziału w sesjach naukowych na zasadach podanych dla referentów.  
Regulamin konkursu oraz zasady przygotowania tekstu do druku określone są w Regulaminie konfe-
rencji, dostępnym na stronie: www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm 

Studentów biorących udział w konkursie prac, prosimy o przesłanie do 16.07.2023 r. tekstu 
referatu drogą mailową na adres: kreatywniedlazdrowia@gmail.com 

 

 
UBLIKACJA REFERATÓW 

Tak, jak w poprzednich edycjach, planowana jest publikacja referatów jako artykułów w jednym z 
czasopism naukowych współpracujących z nami w ramach konferencji.  

Lista czasopism naukowych, w których publikowane będą artykuły: 
I. Studia Socjologiczne (70 punktów MNiSW) 
II. Kultura i Społeczeństwo (70 punktów MNiSW) 
III. Przegląd Socjologiczny (70 punktów MNiSW) 
IV. Miscellanea Anthropologica et Sociologica (40 punktów MNiSW) 
V. Władza Sądzenia (40 punktów MNiSW) 
VI. Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania (40 punktów MNiSW) 

Szczegóły dotyczące czasopism, w tym terminarza publikacji:  
https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSczasopisma.pdf 

Uczestników konferencji, którzy są zainteresowani publikacją referatu, prosimy o przygotowanie tek-
stów naukowych (poglądowych lub oryginalnych) poświęconych problematyce wellbeingu (zgodnie 
z zagadnieniami zawartymi w opisie konferencji). Maksymalna objętość tekstu: do 40 tys. znaków 
(15-16 stron), rozmiar czcionki 12 pkt., marginesy standardowe, odstęp 1,5. 

S 
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W związku z ograniczoną liczbą tekstów, które mogą być zamieszczone w poszczególnych tomach / 
blokach tematycznych oraz koniecznością utrzymania spójności tematycznej numeru / bloku, nade-
słane propozycje artykułów zostaną poddane ocenie merytorycznej i wstępnej kwalifikacji przez Ko-
mitet Naukowy Konferencji. Z uwagi na powyższe kwestie, Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo 
do niezakwalifikowania pracy do publikacji lub przedstawi propozycję publikacji w określonym Czaso-
piśmie.  

Terminarz dotyczący publikacji: 
▪ Termin nadsyłania gotowych tekstów (zgodnie z tematem oraz streszczeniem wystąpienia 

konferencyjnego; przez formularz konferencyjny): do 30.09.2023 r. 
▪ Termin wstępnej kwalifikacji tekstu przez Komitet Naukowy wraz z propozycją czasopisma: do 

15.10.2023 r. 
▪ Opłata za publikację jednego artykułu (po otrzymaniu informacji o pozytywnych recenzjach 

naukowych; termin i nr konta zostanie podany w późniejszym terminie) wynosi 250 zł (nieza-
leżnie od opłaty konferencyjnej).  

Publikacja wstępnie przyjętych artykułów będzie uzależniona od terminowego przesłania tekstu ar-
tykułu oraz pozytywnych recenzji naukowych. Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową o de-
cyzji na temat akceptacji tekstu oraz zapoznani z wymogami edytorskimi oraz formą dostarczenia 
artykułu do Czasopisma. Artykuły poddane zostaną podwójnej recenzji naukowej. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
w V Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

„Socjologia medycyny – promocja zdrowia - WELLBEING” 
Wrocław 22-23 września 2023 r.  

Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia i tematu referatu wraz 
ze streszczeniem do 24.03.2023 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. Włączenie referatu do pro-
gramu Konferencji uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komitetu Naukowego.  

TERMINARZ 
 Zgłoszenie uczestnictwa do 24.03.2023 r.
 zgłoszenie uczestnictwa

do 24.03.2023 r. przesłanie tekstu referatu
do 16.07.2023 r.

  publikacją przesłanie tekstu referatu
do 30.09. 2023 r.

 Informacja o akceptacji referatów
Referenci w sesjach naukowych – do 15.04.2023 r.  
Studenci – do 15.04.2023 r. 

mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com
mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com
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• Opłata uczestnictwa: 
Referenci w sesjach naukowych: do 30.05.2023 r. – 550 zł; od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. 
– 650 zł 
Studenci: do 30.05.2023 r. – 250 zł; od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. - 300 zł 
Uczestnictwo bierne: do 31.08.2023 r. – 550 zł  

• Wysłanie programu szczegółowego: do 15.09.2023 r.  
• Konferencja: 22-23.09.2023 r.  

Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej: materiały konferencyjne, certyfikat 
uczestnictwa, catering podczas trwania obrad (przerwa kawowa, lunch). 

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały konfe-
rencyjne, certyfikaty oraz korzystać z cateringu (przerwa kawowa, lunch) podczas trwania obrad.  
 
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na poniżej podane konto: 
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia 
Santander Bank Polska S.A. 
25 1090 2516 0000 0001 4747 7794 
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika konferencji, Konferencja Wellbeing 

Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna), na który ma być wystawiona faktura: 
nazwa instytucji/nazwisko, adres, NIP instytucji. Fakturę otrzymają wszyscy uczestnicy. Jeżeli nie 
chcecie Państwo, by faktura została wystawiona na instytucję, dokonującą zwrotu pieniędzy, proszę 
podać swoje dane personalne. 

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów w hotelach. Rezerwacji prosimy dokonywać 
osobiście. 

Elektroniczny formularz rejestracji dla uczestników (czynnych i biernych) i studentów oraz bieżące 
informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej:  
https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNSformularz.htm 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: kreatywniedlazdrowia@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej, piątej edycji konferencji, która nie 
tylko pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych, ale będzie również wspaniałą okazją do 
integracji środowiska naukowego zajmującego się szeroko rozumianą problematyką zdrowia.  

 
Z wyrazami szacunku 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat 

lek. Michał Jędrzejek 

https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNSformularz.htm
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INFORMACJE DOTYCZĄCE POPRZEDNICH EDYCJI KONFERENCJI  
„SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA”  

 
Do tej pory odbyły się IV edycje Konferencji, z następującymi tematami przewodnimi: „biopolityka”, 
„starzenie”, „media”, „życie codzienne”. Łącznie 9 dni wykładów i warsztatów, 50 sesji naukowych, 
287 wykłady, ponad 390 uczestników z wielu wiodących ośrodków naukowych w Polsce. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest poświęcona pogłębionej analizie teoretycznych i 
praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjo-
logii, socjologii zdrowia i medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicz-
nego, psychologii, pedagogiki i etyki. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, 
ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników 
socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego. 

Efektem naszej wspólnej pracy jest:  
- publikacja 4. monografii naukowych: 
1.  Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209, 

red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. 
2. Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223, red. 

nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. 
3.  Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s., red. 

nauk. Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K.;  
4.  Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych, Monographs of Physical Anthropology, Vol. 3, 

Wrocław 2015, 166 s., red. nauk. Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska  

- publikacja 7. zeszytów tematycznych w czasopismach naukowych: 
1.  Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, Acta Universitatis Lo-

dzensis, Folia Sociologica 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210, red. nauk. Ła-
ska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.; 

2.  Anthropological Review 2015, Volume 78, issue 3 
3.  Rola i znaczenie mediów w promowaniu zdrowego stylu życia, Miscellanea Anthropologica et 

Sociologica; 2018, tom 19, nr 2. red. nauk.: Synowiec-Piłat M., Pałęga A.; 
4.  Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej, Zdrowie Publiczne i 

Zarządzanie; 2018, tom 16, nr 1. red. nauk.: Słońska Z., Synowiec-Piłat M.; 
5.  Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna, Władza Sądzenia 

2021, Tom 21, red. nauk. Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.; 
6.  Zdrowie i choroba w życiu codziennym, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2021, Tom 

22(2)-22(3), e-ISSN 2354-0389 (online), ss. 155, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Mianowski J.;  
7.  Zdrowie - Choroba - Życie codzienne, Folia Sociologica 2021, Tom 79; red. nauk. Garncarek E., 

Synowiec-Piłat M. 
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Mieliśmy do tej pory przyjemność współpracować z 6 Czasopismami Naukowymi, w których opubli-
kowane zostały artykuły Uczestników Konferencji: 

1.   Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica Uniwersytetu Łódzkiego;  
2.  Anthropological Review. The Journal of Polish Anthropological Society Polskiego Towarzystwa 

Antropologicznego; 
3.  Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicz-

nego Uniwersytetu Jagiellońskiego;  
4.  Miscellanea Anthropologica et Sociologica Uniwersytetu Gdańskiego;  
5.  Pomeranian Journal of Life Sciences Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;  
6.  Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
w imieniu Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat 
lek. Michał Jędrzejek 

 
 

 


