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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.  

ORGANIZATORZY KONFERENCJI: 

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

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat 

Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;  
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.  

 
Kontakt mailowy: kreatywniedlazdrowia@gmail.com 
 
Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie:  
https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm 
 
 
Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, 
ale także integracja środowiska akademickiego. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy naukow-
ców reprezentujących takie dyscypliny, jak socjologia, psychologia, medycyna, zdrowie publiczne oraz 
promocja zdrowia, antropologia kulturowa, a także praktyków zajmujących się promowaniem zdro-
wego stylu życia oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby. 
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PIS PROBLEMATYKI KONFERENCJI: 

Wellbeing, w języku polskim najczęściej określany jako dobrostan, przykuwa uwagę socjologów 
zdrowia i medycyny w trzech powiązanych aspektach: jako element pojęcia zdrowia, idea stymu-
lująca aktywność aktorów społecznych oraz opis kondycji społeczeństwa. 
 Zdrowie, w oficjalnej definicji ogłoszonej w 1948 r. przez WHO, to całościowo pojęty wellbeing, 
z nieodłącznym elementem społecznym, tak samo ważnym jak elementy fizyczne i psychiczne. Stąd 
w czasie, gdy zagadnienia dotyczące zdrowia uznawane były w nauce za wyłączną domenę medy-
cyny, socjologia mogła pełnoprawnie szukać swojego miejsca w jej obszarze, tworząc nową subdys-
cyplinę z pogranicza nauk społecznych i medycznych. Z drugiej strony, włączenie dobrostanu spo-
łecznego do definicji zdrowia zaabsorbowało uwagę krytycznych nurtów socjologii. Odczytano ten 
fakt jako wyraz „imperializmu medycznego” i „medykalizacji życia społecznego”, czyli próbę przeno-
szenia medycznych wartości, ocen i wzorów działania w te obszary praktyki społecznej, które wcze-
śniej nie były łączone ze zdrowiem. Niezależnie od interpretacji, wellbeing włączony w pojęcie zdro-
wia zwracał uwagę na jego „pozytywne” aspekty, inne niż choroby, dysfunkcje i dolegliwości, które 
tradycyjnie były przedmiotem medycyny. I chociaż dla teorii socjologii zdrowia ogólnie pojęty dobro-
stan nie okazał się bardzo płodnym konceptem, to odegrał istotną rolę w budowaniu jej tożsamości. 
 Aby określić swe miejsce w problematyce zdrowia/dobrostanu socjologowie podjęli się in-
terpretacji tych pojęć, analizując ich „obiektywne” i „subiektywne” aspekty. Pierwszy nurt zmierzał 
w kierunku tworzenia „społecznych wskaźników zdrowia”, zbliżając się do koncepcji jakości życia (w 
wymiarach behawioralnych i materialnych). W drugim, nierzadko redukującym wellbeing do kwestii 
samopoczucia, zwracano uwagę na jego introspekcyjne aspekty oraz podmiotowość pacjenta, mar-
ginalizowaną w praktyce medycznej. Dowartościowywano jego emocje i oceny (w tym samoocenę 
zdrowia), dążenia, przekonania i wartości, potrzeby w relacjach z profesjami medycznymi oraz spraw-
czą rolę w procesach kształtowania zdrowia. Te zainteresowania podmiotowością i jakością życia 
wsparły rozwój idei promocji zdrowia, skupionej nie tyle na indywidualnej odpowiedzialności „zwy-
kłych ludzi” za ryzyko zachorowania, co na licznych społeczno-środowiskowych uwarunkowaniach ich 
dobrostanu. 
 Idea wellbeingu, pojmowanego już szerzej niż w klasycznej definicji zdrowia (zawierająca 
m.in. dobrostan duchowy, mentalny, finansowy) przeniknęła do świadomości społecznej, stymulu-
jąc osobiste dążenia do samorozwoju, harmonii, spełnienia czy szczęścia. Równolegle rozwija się 
„przemysł wellbeingu”, oferujący m.in. poradniki i szkolenia, usługi trenerów personalnych, 
sprzęty i obiekty do rekreacji. Powstają internetowe aplikacje i platformy czuwające nad dobrosta-
nem użytkowników, tworzą się wellbeingowe społeczności online. W zakładach pracy powoływane 
są specjalne stanowiska (wellbeing officer), wdrażane są strategie i programy wellbeing, nagradzane 
są najlepsze praktyki w tym obszarze. Krytyczne nurty socjologii opisują te procesy jako „kult zdrowia” 
lub „terror dobrego samopoczucia”, gdzie imperatyw ciągłego podnoszenia dobrostanu staje się pod-
stawą ocen moralnych oraz legitymizacją ekspansji „biowładzy”. 
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 Rozwiązania wspierające wellbeing, np. benefity prozdrowotne oferowane w zakładach pracy, 
trafiają głównie do uprzywilejowanych grup – pracowników dużych i bogatych firm, z dużych ośrod-
ków miejskich, na stanowiskach menedżerskich i umysłowych. Pracownicy fizyczni, gorzej wykształ-
ceni, z małych i gorzej prosperujących przedsiębiorstw często pozbawieni są takiego wsparcia. Ci 
drudzy często też dystansują się wobec idei wellbeingu, rozwijanych w kulturze popularnej. 
 Polska transformacja systemowa końca XX wieku zapoczątkowała wzrostowy trend wielu 
wskaźników dobrostanu (m.in. samooceny zdrowia, zadowolenia z życia, długości życia), który w 
ostatnich latach ulega załamaniu. Epidemia COVID-19, lockdown i kolejne kryzysy (klimatyczny, mi-
gracyjny, wojenny, ekonomiczny i in.) ujawniły znaczące niedostatki wellbeingu w różnych grupach 
społecznych, zwłaszcza w młodszych pokoleniach. Powszechne przemęczenie, deficyty energii ży-
ciowej, zaburzenia relacji społecznych, wypalenie zawodowe, nasilony stres, symptomy depresji, za-
chwiane poczucie bezpieczeństwa materialnego oraz lęki egzystencjalne, w połączeniu z deprywacją 
dostępu do instytucji ochrony zdrowia, to tylko niektóre korelaty tego załamania. 

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.  

 

 
UBLIKACJA REFERATÓW 

Tak, jak w poprzednich edycjach, planowana jest publikacja referatów jako artykułów w jednym z 
czasopism naukowych współpracujących z nami w ramach konferencji (min. 40 pkt. MNiSW). Pełną 
listę czasopism naukowych, w których publikowane będą artykuły, podamy w II komunikacie konfe-
rencyjnym. 

 

 

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.  
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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 30.06.2023 r. tek-
stu referatu drogą mailową na adres: kreatywniedlazdrowia@gmail.com 

 

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 
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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 

 

 

 

 

Referenci w sesjach naukowych – do 15.04.2023 r. 
Studenci – do 15.04.2023 r. 

• Opłata uczestnictwa: 
Referenci w sesjach naukowych: do 30.06.2023 r. - 550 zł; od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r. 
– 650 zł 
Studenci: do 30.06.2023 r. - 250 zł; od 01.07.2023 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.  
 
 

mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com
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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. W II komunikacie prześlemy Państwu propozycję noclegu w hotelu (po preferencyjnych 
cenach), w którym będą odbywać się obrady.   

  
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 

  

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 6. 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.  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.; 

3.  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.; 

4.  Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna, Władza Sądzenia 
2021, Tom 21, red. nauk. Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.; 

5.  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.;  

6.  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 


