
 

Cel konferencji 

 

Głównym celem konferencji jest stworzenie 

ogólnopolskiego forum przedstawicieli możliwie 

wszystkich ośrodków zajmujących się problema-

tyką jakości życia. Ośrodków takich jest wiele. 

Jak wykazała kwerenda internetowa, każdy ośro-

dek zajmuje się „swoją” problematyką, organizu-

je „swoje” konferencje, w których uczestniczą 

„swoi” ludzie, stosujący często „swoją” termino-

logię. W wielu krajach Europy, a także w Kana-

dzie i Australii, badania w zakresie jakości życia 

organizowane są instytucjonalnie. Poza instytu-

cjami rządowymi funkcjonują organizacje poza-

rządowe, zwykle powiązane w sieci, dzięki któ-

rym możliwe jest przeprowadzanie konsultacji 

narodowych i debat okrągłych stołów.  

W Polsce takiego zorganizowania nie ma, choć 

publikowane są niezwykle wartościowe prace, 

zazwyczaj są to opracowania pojedynczych auto-

rów. Celem wrocławskiego spotkania ma być nie 

tylko wzajemne poznanie się, prezentacja prac, 

wymiana poglądów, ale i wspólna dyskusja nad 

kierunkami i perspektywami przyszłych badań 

w Polsce. 

Na konferencję zaproszeni są wszyscy zajmujący 

się oraz pragnący się zająć problematyką okre-

ślaną ogólnym mianem jakości życia. Problema-

tyka ta rozumiana jest bardzo obszernie, obejmu-

jąc wszelkie aspekty naukowe, politykę społecz-

ną a także zarządzanie.  

Do udziału w Konferencji zaproszeni będą pro-

minentni nestorzy, którzy przed laty zainicjowali 

badania w zakresie jakości życia, wskaźników 

społecznych i szeroko rozumianej statystyki spo-

łecznej.  

 

Tematyka konferencji 

 

Na konferencji oprócz referatów zawierających 

oryginalne wyniki, oczekiwane są też referaty prze-

glądowe, informacje o realizowanych projektach, 

a także zastosowaniach metod statystycznych 

w praktyce. Tematyka konferencji obejmuje 

wszystkie zagadnienia dotyczące badań z zakresu 

jakości życia. W szczególności są to takie zagad-

nienia jak: 

- metodologia badań jakości życia, 

- problematyka zdrowotnościowa jakości życia, 

- aspekty psychologiczne i społeczne, 

- dehumanizacja życia społecznego i patologie 

społeczne, 

- bezpieczeństwo (osobiste, ekonomiczne gospo-

darstw domowych, społeczne), 

- jakość funkcjonowania instytucji społecznych 

i państwa jako całości, 

- globalne aspekty jakości życia, 

- problematyka międzypokoleniowej sprawiedli-

wości korzystania z zasobów naturalnych, 

- polityka społeczna w zakresie jakości życia, 

- zarządzanie w sferze dotyczącej poprawy ludz-

kiego bytu. 

 

Kontakt 

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować do: 

Katedra Statystyki 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118-120 

53-345 Wrocław 

Tel./Fax +(48) 71 36 80 356 

e-mail: QoL2017@ue.wroc.pl  

Bieżące informacje o konferencji są dostępne na 

stronie internetowej: http://QoL2017.ue.wroc.pl/ 
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PARADYGMATY BADAWCZE 

JAKOŚCI ŻYCIA  

W EKONOMII, ZARZĄDZANIU 

I PSYCHOLOGII 
 

pod Patronatem Honorowym 

Wojewody Dolnośląskiego 

Pana Pawła Hreniaka 

 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Pana Cezarego Przybylskiego 

 
J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu  

Prof. dr. hab. Andrzeja Kalety 

 
Konferencja odbędzie się we Wrocławiu  

w dniach 25-26 kwietnia 2017 r. 
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Komitet programowy 

 

dr hab. prof. UE Joanna Dębicka 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

dr hab. prof. SGH Ewa Frątczak 
(Szkoła Główna Handlowa) 

prof. Jerzy Hanuza  
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

INTiBS PAN we Wrocławiu) 

prof. Stanisław Maciej Kot  
(Politechnika Gdańska) 

dr hab. Edyta Mazurek  
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. Walenty Ostasiewicz – przewodniczący 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. Tomasz Panek  
(Szkoła Główna Handlowa) 

prof. Teresa Słaby  
(Szkoła Główna Handlowa) 

dr hab. Katarzyna Szalonka  
(Uniwersytet Wrocławski) 

dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka  
(Urząd Statystyczny we Wrocławiu) 

 

Komitet organizacyjny 

 

dr Cyprian Kozyra 

dr hab. Edyta Mazurek (przewodnicząca) 

dr Katarzyna Ostasiewicz 

dr Beata Zmyślona (sekretarz) 

mgr Halina Woźniak 

 

Rejestracja uczestników 

 

Rejestrację prosimy wykonać do 15 lutego 2017 r. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie 

internetowej  

http://QoL2017.ue.wroc.pl/  
 

 

Ważne terminy 

 

15 lutego 2017 

- zgłoszenie uczestnictwa 

- dostarczenie streszczenia referatu w języku 

polskim i angielskim 

28 lutego 2017 

- opłata konferencyjna wraz z potwierdzeniem 

25-26 kwietnia 2017  

- konferencja 

30 kwietnia 2017  

- dostarczenie pełnego tekstu referatu w języku 

polskim lub języku angielskim 
 

Zakwaterowanie 

 

Organizatorzy konferencji nie zapewniają zakwatero-

wania, o które należy zadbać we własnym zakresie. 

 

Opłata konferencyjna 

 

Opłata konferencyjna w kwocie 800 zł obejmuje 

koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia 

i uroczystej kolacji. Studentom studiów magister-

skich i doktoranckich, którzy zamierzają wygłosić 

referat i go opublikować, przysługuje zniżkowa 

opłata konferencyjna w wysokości 500 zł. Osobom, 

które nie są zainteresowane publikacją, przysługuje 

opłata konferencyjna w wysokości 400 zł. 

Opłatę prosimy przesłać do 28 lutego 2017 na konto 

PEKAO Bank Pekao S.A. 

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 

z dopiskiem: „QOL” oraz „Imię i Nazwisko” 

 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonanej 

wpłaty na adres sekretariatu konferencji. 

 

Sesje plenarne 

 

Ze względu na obszerność problematyki obrady 

prowadzone będą w kilku odrębnych sesjach. Nie 

wykluczając kolejnych, zaplanowane są już 4 sesje: 

 - Nierówności ekonomiczne lokalne i globalne 

 (prof. St. M. Kot) 

 - Pomiar jakości życia  (prof. T. Panek) 

 - Zarządzanie jakością życia 

 (prof. E. Frątczak, prof. T. Słaby) 

 - Środowiskowe aspekty jakości życia 

 (prof. J. Hanuza) 
 

Publikacje konferencyjne 

 

Przewidywane są trzy formy publikacji. Autorzy 

artykułów mogą zdecydować, czy chcą umieścić 

swój artykuł  

 jako rozdział w planowanej monografii pokon-

ferencyjnej, której odrębne części będą reda-

gowane przez prowadzących tematyczne sesje 

naukowe, 

 w Śląskim Przeglądzie Statystycznym (9 pkt),  

 w specjalnym numerze Prac Naukowych UE 

we Wrocławiu (10 pkt), o ile liczba zgłoszo-

nych do niego artykułów będzie wystarczająca. 

 

Referaty i streszczenia 

 

Jednostronicowe streszczenia w prosimy przesłać 

na adres e-mail:  

QoL2017@ue.wroc.pl 

Referaty powinny być zapisane w formacie Micro-

soft Word zgodnie z szablonem umieszczonym na 

stronie Śląskiego Przeglądu Statystycznego w za-

kładce "Dla Autora". 

http://qol2017.ue.wroc.pl/
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