
4. SEMINARIUM NAUKOWE 
SEKCJI SOCJOLOGII 

ZDROWIA I MEDYCYNY PTS  

TEMAT:   

Dobrostan w życiu i dobrostan w pracy.  
Wyniki z Programu Pozytywnego Zdrowia 

Termin: 27.01.2023, godz. 18.00-19.30, online 
Link do spotkania na platformie Google Meet:  

https://meet.google.com/jkn-cjxk-rom 
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Organizatorzy 
Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS 

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat 
dr n. hum. Krzysztof  Puchalski  
dr n. społ. Agnieszka Borowiec  

Opis Seminarium 
Większość badań z obszaru zdrowia koncentruje się na zachowaniach 
szkodliwych dla zdrowia, czynnikach ryzyka i sposobach zapobiegania 
chorobom. Trudno jednakże uznać, że sam brak choroby, czy brak dolegliwości 
oznacza automatycznie całkowity dobrostan i pełne zdrowie. A jednak dużo 
mniej wiemy na temat czynników poprawiających zdrowie i dobrostan oraz 
wspierających ich utrzymanie. Brak identyfikacji czynników budujących zdrowie 
i dobrostan, a w konsekwencji brak wsparcia dla pozytywnych uwarunkowań 
zdrowia oraz zasobów zdrowotnych oznaczać może, że nie tylko diagnoza stanu 
zdrowia jest niepełna, ale również nie są tworzone optymalne warunki dla 
jakościowo lepszego, dłuższego oraz zdrowszego życia.   
	 W moich badaniach prowadzonych w ramach Programu Pozytywnego 
Zdrowia (NCN-POLS; the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021; 
UMO-2020/37/K/HS6/02772) koncentruję się na czynnikach sprzyjających 
całkowitemu dobrostanowi oraz zdrowiu. Zdrowie definiuję zgodnie z definicją 
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zdrowia według WHO, jako całkowity dobrostan fizyczny, emocjonalny oraz 
społeczny (uwzględniając jednocześnie perspektywę hedonistyczną, jak i 
eudajmonistyczną), a nie tylko brak chorób. Analizuję różne populacje, m.in. 
populacje osób starszych w krajach europejskich, populacje osób dorosłych w 
160 krajach, populacje pracowników w Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim 
przypadku prowadzę badania nad dobrostanem pracowniczym.   
	 W trakcie wystąpienia pokażę, jak cechy osobowości, zachowania 
altruistyczne, przestrzeganie norm moralnych oraz uczestnictwo w kulturze i 
sztuce, mogą przyczynić się do poprawy fizycznego i emocjonalnego dobrostanu 
oraz zdrowia. Przedstawiane analizy zostały opracowane na danych wzdłużnych 
zarówno ankietowych, jak i z rejestrów medycznych. Wykorzystano zarówno 
dane pierwotne, jak i wtórne. Znakomita większość przedstawianych wyników 
została już opublikowana w recenzowanych czasopismach indeksowanych w 
bazie Web of  Science. Jeden z artykułów został nagrodzony jako „Paper of  the 
Year 2021” przez American Journal of  Health Promotion.  

Program Seminarium 

1. Dobrostan w życiu i dobrostan w pracy. Wyniki z 
Programu Pozytywnego Zdrowia 

	 (czas wystąpienia: 45 minut) 

	 dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. UJ 

	 Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP), Wydział 	 	
	 Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
	 Affiliated Faculty at Harvard Human Flourishing Program 
	 Insttitue for Quantitative Social Science Harvard University 

2. dyskusja (45 min)  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SEMINARIUM! 
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