
 

 

 

KOMUNIKAT II 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa/ 

The International Scientific Conference 

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA 

FAMILY - HEALTH – DISEASE 

26.09.2019 

 

 

PATRONAT HONOROWY / HONORABLE PATRONAGE 

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek I Położnych 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Kraków 

 

PATRONAT NAUKOWY 

„Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” 

„Państwo i Społeczeństwo - Medycyna i Zdrowie Publiczne” 

„Public Health Forum” 

 

 

Szczegóły na stronie internetowej / All information is on the website: 

https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/ 

 

  



 

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI / CONFERENCE LOCATION 

Budynek A, sala A130 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie  

przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska  

 

ZAPISY / REGISTRATION 

Rejestracja oraz nadsyłanie streszczeń przedłużona do dnia 12.07.2019 / Deadline for registration and 

abstract submission is extended to 12.07.2019 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy przygotować abstrakt oraz wypełnić formularz rejestracyjny 

znajdujący się na stronie: https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/ 

In order to register for the conference, please prepare abstract and fill out the registration form located at: 

https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/ 

 

Informacja o akceptacji tematów wystąpień  i kwalifikacji do bloków tematycznych zostanie przesłana mailowo 

najpóźniej do dnia 30.07.2019. / Confirmation of acceptance of the applications and allocation to topic blocks will be 

sent via e-mail by 30.07.2019. 

 

OPŁATA / FEE : 150 PLN 

Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji będzie możliwość dokonania opłaty konferencyjnej w gotówce w dniu 

konferencji. / After receiving confirmation of registration, you will be able to make a conference fee in cash on  

the day of the conference. 

Opłatę przelewem należy wnieść do dnia 12.07.2019 / The fee via wire transfer should be paid by 12.07.2019 

Pracownicy Krakowskiej Akademii, zaproszeni goście, członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego  

są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

 

Płatności należy dokonać przelewem na konto / Relevant payment shall be made as wire transfer to the 

following account: 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie  

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska  

90 1020 2892 0000 5502 0200 2319   Bank PKO BP SA. 

Tytułem: konferencja-rodzina-26-wrzesień, imię i nazwisko 

/ Title: konferencja-rodzina-26-wrzesień, name and surname 

 

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS 

Przewiduje się możliwość publikacji w czasopismach: / It is possible to publish in following magazines: 

„Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/pwod 

„Public Health Forum” http://phf.medlist.org/ 

„Państwo i Społeczeństwo” https://www.ka.edu.pl/lek/czasopismo 

 

Informacje dla autorów na stronach poszczególnych czasopism. Manuskrypt należy przesłać do dnia 

30.09.2019 na adres konferencja-rzc2019@afm.edu.pl / Information for authors can be found on pages of 

individual magazines. Manuscript should be sent by 30.09.2019 to konferencja-rzc2019@afm.edu.pl 


