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Maciej Sokołowski: 

„System komunikacji w jednostkach ochrony zdrowia. Praktyka” 

Dyrektor Centrum Medycznego "Dobrzyńska" we Wrocławiu, lekarz medycyny,  

finalista programu: Leonardo da Vinci "Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami medycznymi 

w transformacji polskich podmiotów leczniczych do wymogów Unii Europejskiej”, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Chalimoniuk-Nowak: 

  „Wizerunek lekarza - trendy w Public Relations” 

Marta Chalimoniuk-Nowak, Health Brands, 

marketing strategiczny, branding i public relations w ochronie zdrowia, doradca, szkoleniowiec, 

publicysta, koordynator projektów Healty Aging i Zdrowy Pracownik (Wrocław),wiceprezes 

Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia 

Szymon Sikorski: 

„Wizerunek podmiotów leczniczych w social media  

(na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii)” 
 
Założyciel Agencji PR Publicon, największej Agencji PR w zachodniej Polsce wg rankingu Press, 

najczęściej nominowanej i nagradzanej agencji w konkursie Złotych Spinaczy ad 2013. 

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Członek Rady Etyki Public Relations. 
Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day. Założyciel i prezes Stowarzyszenia 

OpenGov.pl - zajmującego się transparentnością komunikacji instytucji publicznych.  

Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards).  
Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów. Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej oraz Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego, WSE im. ks. Tischnera w Krakowie i innych uczelni wyższych. Trener w projekcie 

"Strategicznie dla rozwoju" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  

Pracował na rzecz największych marek i instytucji. Autor i współautor wielu publikacji branżowych. 

Agnieszka Czajkowska-Masternak: 

„Rola rzecznika prasowego w kształtowaniu wizerunku szpitala 

klinicznego” 

Agnieszka Czajkowska-Masternak, od 2012 roku rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu. Wcześniej 13 lat pracowała w różnych działach wrocławskiej Gazety Wyborczej. 
Dziennikarka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Nowicki: 

„ Marketing kosztuje, więc co zrobić, żeby na nim zarobić?” 

Piotr Nowicki, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej, w tym ponad dziesięcioletnie doświadczenie 

zdobyte na stanowiskach kierowniczych. Z powodzeniem zarządzał finansami przychodni i szpitali, opracowywał 

strategie szpitali, wewnętrzne zasady controllingu i budżetowania; współtworzył i wdrażał innowacyjne metody 
zarządzania placówkami medycznymi. Asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowa praca dała mu szerokie kompetencje i wiedzę merytoryczną. 

Znakomicie orientuje się w obowiązujących ustawach oraz ich aktach wykonawczych. Zdobył szerokie 
doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Wśród pracowników posiada niekwestionowany 

autorytet, który budował nie tylko w oparciu o wciąż doskonaloną wiedzę i kompetencje interpersonalne, ale także 

predyspozycje osobowościowe, zwłaszcza cechy przywódcze. W krótkim czasie opracował i wdrożył Program 
restrukturyzacji dla Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu (2012),  Plan strategiczny na rok 2013 i lata następne. 

Pasjonat swojej pracy i bardzo ciężkiego brzmienia, w pracy wizjoner, nowoczesny manager. 

Igor Borkowski: 
„Asymetria informacji - asymetria oczekiwań, czyli struktury 

komunikacyjne w obszarze zdrowia publicznego” 

Dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Wyższej 

Psychologii Społecznej, kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations, 

dziennikarz (Wieczór Wrocławia, Dzień dobry, Uniwersytet Wrocławki (red. Naczelny); w kadencji  
2002-2005 Pełnomocnik Rektora UWr ds. Kontaktów z Mediami, rzecznik prasowy UWr; autor projektów 

naukowo-badawczych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; redaktor naukowy 
serii Wydawnictwa UWr Nowe Media – Nowe w Mediach, Dziennikarstwo i Media, Komunikacja 

Społeczna i Dziennikarstwo 

Karina Stasiuk-Krajewska:  

„Komunikacja lekarz-pacjent a wizerunek podmiotów zdrowia publicznego” 

Karina Stasiuk-Krajewska adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  Jej zainteresowania badawcze wiążą się z teorią komunikacji i kultury popularnej oraz aksjologią 

profesjonalnej komunikacji w sferze publicznej, w tym zwłaszcza public relations i dziennikarstwa. 

 

Bohdan Pawłowicz, Małgorzata Wiśniewska: 

„Efektywna komunikacja z mediami jako wsparcie procesu leczenie  

(a także budowania wizerunku ochrony zdrowia)” 

 

Bohdan Pawłowicz- od blisko 20-stu lat związany z rynkiem komunikacji marketingowej w Polsce. 

Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.  Wykładowca Public Relations 

 w UW, komunikacji marketingowej i zarządzania kryzysowego na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 Od 2004 roku szef agencji konsultingowej PBS – Pawłowicz Business Sollutions.  

 

Małgorzata Wiśniewska-  Dziennikarka TVP, autorka programów promujących medycynę i naukę. 

Z wykształcenia- psycholog, absolwentka Szkoły Lektorów i Prezenterów przy Polskim Radiu.  

Od 2001 prowadzi szkolenia medialne, między innymi dla lekarzy i kadry menagerskiej oraz w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów  

Rafal Motriuk: 

„Jak nie leczyć autyzmu” 

 Wieloletni dziennikarz BBC World Service w Londynie oraz Polskiego Radia w Polsce. Był redaktorem 

naczelnym magazynu "Science in Action" w BBC World Service. Obecnie jest korespondentem naukowym 
Polskiego Radia; współpracuje z BBC i TVP. Dwujęzyczny trener i w dziedzinie komunikacji i wystąpień 

publicznych, od 2006 roku wdraża projekty firmy InterComm; współpracuje też z Ośrodkiem Szkoleń Radia 

Wrocław. Dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami jako wykładowca dziennikarstwa, 
PR i technik autoprezentacji na Uniwersytecie Wrocławskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. 

Napisał dwie książki: „Prosta Droga do Sukcesu” i „Autyzm: dziennik ojca”. 

Aldona Mioduszewska: 

„Czy współczesne technologie mogą zmieniać nawyki zdrowotne?” 

 
Aldona Mioduszewska - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie. Pionierka reklamy polskiej; autorka kultowej kampanii margaryny Kama  ”Serce jak dzwon” 

oraz wielu kampanii, w tym społecznych w obszarze zdrowia, między innymi współtwórczyni kampanii 
„Rak. To się leczy!” i „Zdrowi Wiekowi”. Współorganizatorka I edycji Międzynarodowego Forum 

Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health. Opracowała strategię komunikacji m.in. dla Bridgestone 

Europe, Canon Europe, PNB Paribas, IKEA, Continental, Monier Braas, i in. Wprowadziła na rynek 

wrocławski Galerię Dominikańską. Zdobywczyni nagrody Mobile Trends Awards za najlepszą aplikację 

mobilną 2013 roku w kategorii zdrowie i fitness – PiersiBadacze. Trener, doradca marketingowy, juror 

festiwali i konkursów reklamowych, tłumaczka, współautorka  poradników zdrowotnych ( Warto wiedzieć, 
by wygrać, Zdrowi Wiekowi, Wiedzieć, znaczy  działać). 

Irena Trzęsicka: 

„Kobiety na medal - biegiem do sukcesu” 

Irena Trzęsicka – założycielka portalu promującego aktywny i zdrowy styl życia www.kobietynamedal.pl, 
biegaczka-maratonka 

Patryk Wojciechowski 

„Komunikowanie marketingowe w grupie Scanmed Multimedis S.A.” 

mgr, absolwent kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  
oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Obecnie pracownik w Dziale Marketingu i PR Scanmed Multimedis S.A. na stanowisku: Młodszy 

Specjalista  ds. Marketingu. Autor publikacji naukowych oraz czynny uczestnik wielu konferencji zarówno 
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, poświęconych tematyce transplantologii.  

Zainteresowania naukowe: promocja i edukacja zdrowotna, marketing i PR usług medycznych, 

transplantologia i dawstwo narządów, social media, farmakoekonomika i gospodarka lekiem. 


