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9:30 - 11:00 Wykłady prekonferncyjne/pre conference lectures –
przewodniczący sesji/chairman: Filip Stawski

Iga Jasiewicz, Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień 

„MAR”
Jakościowe zaburzenia komunikacji na przykładzie osób uzależnionych od 
alkoholu – perspektywa badań u osób uzależnionych od opioidów/Quali-
tative impairment in communication on the example of people addicted 
to alcohol – the perspective studies in opioid-dependent individuals

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz, Pracownia-Subsidium – Ośrodek Wsparcia 
Psychologiczno-Prawnego

Analiza skuteczności najczęściej stosowanych praktyk terapeutycznych, 
w obszarze uzależnień behawioralnych/Analysis of the effectiveness of 
the most commonly used therapeutic practices in the area of behavioral 
addictions

Jolanta Jarczyńska, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką 
Społeczną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Profilaktyka uzależnień behawioralnych/Prevention of behavioral addic-
tions

Filip Stawski, Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień 
„MAR”
Czy uzależnienie może zmienić nasze rozumienie wolnej woli?/Can addic-
tion change the way we think about free will?

Julia Feit, Stowarzyszanie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
Biofeedback jako jedna z technik wspomagająca leczenie osób uzależni-

onych/Biofeedback as one of the techniques supporting the treatment of 
addicts



9

11:00 Rejestracja uczestników/Participants registration

11:00 - 11:40

Otwarcie Konferencji i wykład inauguracyjny/Opening Ceremony and 
inauguration lecture –
przewodniczący sesji/chairman: Edward Jacek Gorzelańczyk 
Wytyczne stosowania i neuropsychofarmakologia leku baklofen w uza-
leżnieniach/Guidelines for use and neuropsychopharmacology of ba-
clofen in addiction

11:40 - 12:00 przerwa kawowa/coffee break

12:00 - 13:45 Sesja I/Session I –
przewodniczący sesji/chairman: Marcin Ziółkowski

Marcin Ziółkowski, Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień 
„MAR”, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, Bydgoszcz, 
Poland
Zaburzenia depresyjne oraz lękowe u osób nadużywających alkohol lub 
inne substancje psychoaktywne/Depressive and anxiety disorders in peo-
ple abusing alcohol or other psychoactive substances

Piotr Podlipniak, Emilia Tarnowska, Piotr Walecki, Maciej Karpiński, 
Edward Jacek Gorzelańczyk, Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia 
Uzależnień „MAR”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Rozpoznawanie zaburzeń struktury wysokości dźwięku w muzyce i fono-
taktycznej w mowie przez osoby z Zespołem Niedoboru Układu Nagrody 
(Reward Deficiency Syndrome, RDS) – projekt badań/Recognition of dis-
turbances in the structure of pitch in music and phonotactic in speech by 
individuals with the Reward Deficiency Syndrome (RDS) – research project
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Małgorzata Lorek, Piotr Kamiński, Katarzyna Kempka, Julia Feit, 
Edward Jacek Gorzelańczyk, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska CM 

UMK
Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania uzależnień u chorych przy-
jmujących substancje psychoaktywne, w korelacji ze zmianami w materi-
ale genetycznym i parametrami biochemicznymi – założenia pracy dok-
torskiej/Environmental and genetic determinants of addiction in patients 
receiving psychoactive substances, in correlation with changes in the 
genetic material and biochemical parameters – assumptions of the doc-
toral dissertation

Damian Czarnecki, Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum, 
Bydgoszcz, Poland
Znaczenie wisfatyny w uzależnieniach/The importance of visfatin in 
addiction

13:45 - 14:30 obiad/lunch

14:30 - 15:45 Sesja II/Session II – przewodniczący sesji/chairman: Piotr Podlipniak

Grzegorz Kudlak, Inga Markiewicz, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 
Uniwersytet Warszawski
Typ osobowości a skuteczność terapii uzależnień/Type of personality and 
the effectiveness of addiction therapy

Piotr Walecki, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Porównanie zachowań ryzykownych i funkcji wykonawczych osób uza-
leżnionych behawioralnie i uzależnionych chemicznie oceniane testem 
IGT/Comparison of risky behaviors and executive functions of behavioral 
addicts and chemically dependent addicts assessed with the IGT test
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Wojciech Lasoń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Analiza sygnału grafomotorycznego jako narzędzie subklinicznej diag-

nostyki osób uzależnionych od opioidów/Graphomotor signal analysis as 
a tool for subclinical diagnostics of opioid addicts

15:45 - 16:00 przerwa kawowa/coffee break

16:00 - 20:00

DEBATA/DEBATE 
Treatment with opioids – Doubts Questions Answers
Workshop with Luis Patricio and Albrect Ulmer 
(sesja angielsko-polska/english-polish session)

20:30 Spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem/Get-together party
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8:30 - 10:00 Sesja Plenarna I Międzynarodowa/International Session I – 
przewodniczący sesji/chairman: Włodzimierz Klonowski

Henry Lothane, Clinical Professor of Psychiatry Icahn School of Medicine 

at Mount Sinai, New York, USA
Medication vs. meditation: the place of individual and group psychother-
apy of the addicted person related to familial, social, and cultural factors/ 
Medykacja a medytacja: miejsce indywidualnej i grupowej psychoterapii 
osób uzależnionych w powiązaniu z czynnikami rodzinnymi, socjalnymi 
i kulturowymi

Adrian Dunlop, BBS PhD GDipEpiBiostat FAChAM FISAM CF, Director & 
Senior Staff Specialist | Drug & Alcohol Clinical Services, Hunter New En-
gland Local Health District, Conjoint Professor | School of Medicine and 
Public Health, Faculty of Health, University of Newcastle
Depot buprenorphine – background and clinical guidelines/Buprenorfina 
o przedłużonym uwalnianiu – tło i wytyczne kliniczne

10:00 - 10:15 przerwa kawowa/coffee break

10:15 - 12:15 Sesja Plenarna II Międzynarodowa/International Session II – 
przewodniczący sesji/chairman: Luis Patricio

Icro Maremmani, Santa Chiara University Hospital, University of Pisa, Italy
When psychopathology does not belong to dual disorders. Towards a spe-
cific psychopathology of substance use disorders/Kiedy psychopatologia 
nie przynależy do podwójnej diagnozy. W kierunku specyficznej psychopa-
tologii zaburzeń związanych z używaniem substancji

Ayman Moshen Fareed, Mount Sinai Wellness Center, Dahlonega, GA, USA  
Implementing medication assisted treatment in residential treatment to 
reduce risk of relapse upon discharge/Wdrażanie leków wspomagających 
w leczeniu stacjonarnym w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu po wypisie
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Luis Patricio, Clínica da Luz Psiquiatria – Dual Diagnosis Team, Lisbon, 
Portugal 
Outpatient treatment with Buprenorphine/Buprenorphine + Naloxone, 
from 2 to 15 years. What changes? How effective?
Leczenie ambulatoryjne lekiem buprenorfina/buprenorfina + Nalokso-
nem, od dwóch do piętnastu lat. Jakie zmiany? Jaka skuteczność?

12:15 - 12:30 przerwa kawowa/coffee break

12:30 - 14:00 Sesja Plenarna III Międzynarodowa/International Session III 
– przewodniczący sesji/chairman: Ayman Moshen Fareed

Albrecht Ulmer, General Practitioner, Stuttgart, Germany

Medical adjustment with agonistic opioids for alcohol dependents individ-
uals/Dostosowanie leczenia agonistami opioidów u osób uzależnionych 
od alkoholu

Liljana Ignjatova, Nusa Segrec, Andrej Kastelic, Centre for Prevention 

and Treatment of Drug Abuse and Addiction, Psychiatric Hospital Skopje
Stigma and Discrimination in Individuals in Treatment for Substance De-
pendence/Stygmatyzacja i dyskryminacja w leczeniu osób uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych

14:00 - 15:00 obiad/lunch

15:00 - 16:30
Sesja Plenarna IV Międzynarodowa/International Session IV – 
przewodniczący sesji/chairman: Luis Patricio

Aleksandra Kawala-Sterniuk, Politechnika Opolska
Implementation of quantitative neurofeedback-based methods in diag-
nostics and therapy of addicts/Wdrożenie ilościowych metod opartych na 
neurofeedbacku w diagnostyce i leczeniu osób uzależnionych
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Iga Jaraczewska, Anna Derwich, Polskie Towarzystwo Terapii 
Poznawczo-Behawioralnej
Motivational interviewing as a psychological intervention in addiction 
treatment/Dialog motywujący jako interwencja psychologiczna w terapii 
uzależnień Akademia Motywacji, Warszawa, Poland

Adrian Dunlop, BBS PhD GDipEpiBiostat FAChAM FISAM CF, Director & 
Senior Staff Specialist | Drug & Alcohol Clinical Services, Hunter New En-
gland Local Health District, Conjoint Professor | School of Medicine and 
Public Health, Faculty of Health, University of Newcastle
Nabiximols – agonist treatment for cannabis dependence/Nabiximols – 
leczenie agonistyczne uzależnienia od konopi

16:30 - 16:45 przerwa kawowa/coffee break

16:45 
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uza-
leżnień „MAR”/General Assembly of the Substitution Addiction Treatment 
Association „MAR” members

20:30 Uroczysty koncert połączony z kolacją/
The Ceremonial Concert with dinner

10:00 - 10:30 Zakończenie Konferencji/Closing of the Conference
prof. Edward Jacek Gorzelańczyk 
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