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Szanowni Państwo 
Członkowie Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS 

 
Z końcem bieżącego roku kończy się kadencja obecnego zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i 

Medycyny PTS powołanego na lata 2013-2015. W związku z tym rozpoczynamy procedurę wyłonienia 
nowego zarządu Sekcji na lata 2016-2018. W porozumieniu z biurem ZG PTS, na podstawie 
harmonogramu wyborów przyjętego przez zarząd Sekcji uprzejmie zapraszam Państwa do udziału w 
głosowaniu.  

Planujemy następujący harmonogram i procedurę wyborów:  

1. Do dnia  10.12.15 r. uprzejmie prosimy o nadsyłanie na adres e-mail Sekcji 
(sekcja_socjologii_medycyny_pts@wp.pl) zgłoszeń kandydatów do zarządu na kadencję 
2016-2018.  

2. W dniach 11 – 18.12.15 r. osoby zgłoszone zapytamy drogą mailową, czy wyrażają zgodę na 

kandydowanie do zarządu Sekcji oraz poprosimy o pisemną decyzję w tej sprawie na adres e-

mail Sekcji oraz o przygotowanie noty biograficznej.  

3. Po przesłaniu do członków Sekcji wiadomości e-mail o tym, kto ubiega się o wybór do 

zarządu, a także not biograficznych kandydatów, prosimy o oddawanie głosów na 

kandydatów do zarządu w formie listu e-mail przesłanego na adres e-mail Sekcji do dnia 

31.12.2015 r., zawierającego wskazanie jednego wybieranego do zarządu kandydata. Członek 

Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny głosuje na jednego kandydata. Do zarządu wchodzi 

trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.  

 

Serdecznie zapraszam Państwa do czynnego udziału w wyborach dla dobra środowiska 

socjologów medycyny.  

Korzystając z okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować za okazane zaufanie i możliwość 
pracy na rzecz środowiska socjomedycznego w ostatnich trzech latach. Dziękuję uprzejmie Pani 
Doktor Zofii Słońskiej, Wiceprzewodniczącej, oraz Pani Doktor Katarzynie Kowal, za miłą i efektywną 
współpracę w ramach zarządu.  

Koniec kadencji zarządu rodzi także obowiązek poinformowania członków Sekcji o 
inicjatywach zrealizowanych w kadencji 2013-15: we współpracy z IFiS PAN (prof. A. Ostrowska) 
zorganizowaliśmy konferencję z okazji 50-lecia socjologii medycyny w Polsce (Warszawa, 30 maja 
2014 roku), a także przygotowaliśmy monografię naukową, dofinansowaną przez PTS, będącą 
prezentacją dokonań socjologii medycyny w Polsce w okresie 50 lat istnienia subdyscypliny (A. 
OSTROWSKA, M. SKRZYPEK (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza …, Wyd. 
IFiS PAN, Warszawa 2015). Z innych działań: obejmowaliśmy patronatem Sekcji konferencje naukowe 
organizowane przez młodych naukowców; w nurcie działań organizacyjnych uruchomiliśmy i  
redagujemy zakładkę Sekcji na stronie internetowej PTS, informującą o działalności Sekcji i 
środowiska socjomedycznego. Wyrażam nadzieję, że działania zarządu przyniosły korzyść środowisku 
socjologów zdrowia i medycyny.  

                                  Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,                                                                                                                                                                                                                
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