
 

KOMUNIKAT 
 

Wydział Rehabilitacji  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

zaprasza na 

 

VII Międzynarodową Konferencję Naukową 

„Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja Seyfrieda” 

pt. 

MIEDNICA CZŁOWIEKA – SPOJRZENIE WIELOASPEKTOWE 

 

Warszawa, 18-19 maja 2018 r. 

 

 
 Do udziału w Konferencji rozwijającej myśl rehabilitacyjną profesora Andrzeja Seyfrieda 

zapraszamy pracowników naukowych i praktyków, studentów, fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów 

zajęciowych, specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych, 

psychoterapeutów oraz innych specjalistów ochrony zdrowia. 

 W trakcie dwudniowej konferencji odbędą się sesje naukowe prezentacyjne oraz sesje 

referatowe, sesja plakatowa, warsztaty oraz forum dyskusyjne. Sesje tematyczne dotyczyć będą metod 

diagnostycznych i fizjoterapii miednicy, najnowszych metod leczenia urazów miednicy, znaczenia 

i roli miednicy w problematyce postawy ciała, fizjoterapii w schorzeniach ginekologiczno-

urologicznych, aspektów psychiatrycznych oraz kulturowych i wychowawczych u osób z problemami 

z miednicą. 

 Poza wykładami zapraszamy uczestników do udziału w warsztatach. Będą one ukierunkowane 

na problematykę anatomii palpacyjnej, pracy z ciałem, trening mięśni dna miednicy, fizjoterapii 

w endometriozie, terapii wysiłkowego nietrzymania moczu oraz osteopatii ginekologicznej. 

 

 
UCZESTNIKOM KONFERENCJI OFERUJEMY 

UDZIAŁ W WYBRANYCH BEZPŁATNYCH SESJACH WARSZTATOWYCH 

 

Miejsce Konferencji 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, Aula 

Główna 

 

Opłata konferencyjna  

- do 30.03.2018 – 290 zł, 

- po 30.03.2018 - 320 zł. 

 

Opłata konferencyjna dla studentów  

- do 30.03.2018 - 190 zł,  

- po 30.03.2018 - 200 zł 

 

 



Warsztaty 

W cenie Konferencji zawarty jest udział w 3 warsztatach do wyboru przez uczestnika. Pierwszego 

dnia konferencji można wybrać dwa warsztaty z 4. Drugiego dnia można wybrać 1 warsztat z 4. 

Wyboru dokonujemy w kwestionariuszu zgłoszeniowym. Liczba miejsc na poszczególne warsztaty 

jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Formularz zgłoszeniowy i niezbędne informacje na stronie 

http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/seyfried 

 

Zgłoszenia prac (streszczenie) - termin do 22.04.2018 r. 

Streszczenie należy wysyłać na adres e-mail: konferencjaseyfrieda@awf.edu.pl 

 

Streszczenie - wymogi formalne 

- streszczenie należy przygotować w języku polskim, tytuł i słowa kluczowe w języku polskim 

i angielskim(maksymalnie 5, bez powtarzania zawartych w tytule). Powinno być 

ustrukturyzowane, czyli zawierać: wprowadzenie, cel pracy, metody, badani, protokół badań, 

analiza statystyczna, wyniki, dyskusja i wnioski, zastosowania praktyczne, ograniczenia i kierunki 

dalszych badań, piśmiennictwo; 

- objętość streszczenia - dwie strony A 4 (maksymalnie 1000 wyrazów), czcionka Times New 

Roman 12 pkt. marginesy: lewy – 3,0, prawy – 2,0, górny i dolny – 2,5 cm, interlinia – 

pojedyncza, wcięcie z lewej – 1,25 cm, tekst wyjustowany 

- autorzy (imię i nazwisko) z podkreśleniem nazwiska osoby prezentującej pracę podczas 

konferencji; miejsce pracy, adres, telefon, e-mail;  

 

Informacje dodatkowe 

Prace po pozytywnych recenzjach zostaną zakwalifikowane do sesji tematycznych lub plakatowej. 

Ostateczną decyzję o formie prezentacji podejmuje Komitet Naukowy. 

Po przygotowaniu ich przez autorów zgodnie z wymogami redakcyjnymi i recenzji Komitetu 

Naukowego mogą zostać opublikowane w kwartalniku „Postępy Rehabilitacji”. 

 

Zapraszamy 

 

Komitet Naukowy 

Natalia Morgulec-Adamowicz – przewodnicząca komitetu 

Anna Ogonowska-Słodownik – z-ca przewodniczącej 

Joanna Ścibek - sekretarz 

Bartosz Molik  

Krzysztof Klukowski 

Maciej Krawczyk 

Izabela Rutkowska 

Aleksandra Truszczyńska  

Zbigniew Trzaskoma 

Andrzej Mioduszewski  

Andrzej Kępczyński  

Michalina Błażkiewicz 

Agnieszka Wójcik  

Aneta Dąbek 

Alicja Długołęcka 

 

Komitet Organizacyjny 

Paweł Targosiński – przewodniczący 

Agnieszka Niemierzycka – z-ca przewodniczącego 

Tomasz Marciniak – sekretarz techniczny 

Małgorzata Jarosz-Milik – sekretarz 

Witold Rekowski 

Agnieszka Zdrodowska 

Barbara Łysoń 

Monika Szulecka 

http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/seyfried
mailto:konferencjaseyfrieda@awf.edu.pl?subject=Streszczenie%20pracy%20na%20konferencję%20%22Myśl%20Rehabilitacyjna%20Prof.%20Andrzeja%20Seyfrieda%22


Marta Sidaway  

Jan Sznajder 

Jacek Mańka 

Edyta Łukasik 

Emilia Dadura 

Krzysztof Bańko 

 

Partnerzy 
KLINIKA RUCHU 

ORTOPEDIKA 

FIZJOKLINIKA 

PTNAAF 


