
Tematyka konferencji 

 
Tradycyjnie, od 1999 roku, organizujemy nasze międzynarodo-

we konferencje (wcześniej organizowaliśmy konferencje tylko o 

zasięgu krajowym) na temat jakości życia we wrześniu i we 

Wrocławiu. Za każdym razem, niczym nie ograniczając tematyki 

dyskusji, akcentujemy jeden wybrany aspekt jakości życia. Na 

konferencji w 2012 roku chcemy zaakcentować w pewnym 

sensie najważniejszy aspekt zbiorowego życia ludzi, proponuje-

my mianowicie dyskusję o jakości życia z punktu widzenia 

pojedynczego człowieka a jednocześnie z punktu widzenia roz-

woju cywilizacyjnego ludzkości. Dlatego też na konferencję w 

2012 roku zapraszamy psychologów, socjologów, politologów, 

ekonomistów i przedstawicieli polityki społecznej. Każdy chce 

żyć dobrze. Wszyscy chcemy żyć dobrze, ale na pewno nie 

według zasady après moi, le déluge. Żyjmy dobrze, ale dajmy 

żyć też innym, nie tylko tym tu i teraz, ale i tym, którzy będą po 

nas. Żyjmy dobrze, ale nie kosztem innych. Człowiek jest prze-

cież stworzeniem stadnym, zoon politikon czyli homo socius i 

homo familus, człowiek nie tylko żyje, ale i współżyje z innymi. 

Dawno temu, mądrość kochający Grecy, przekazali nam wzorce 

symbiozy czyli życia wspólnego, aspołecznych egoistów nazy-

wając idiotami. My zaś, w czasach dzisiejszych, zaczęliśmy 

postępować odwrotnie, idiotą nazywamy tego, kto nie przestrze-

ga pierwszego kanonu ekonomii dobrobytu, imię któremu „ego-

izm”, eufemizm rational self-interest istoty rzeczy nie zmienia. 

Zamiast współ-życia i współ-pracy zaczęliśmy gloryfikować 

współ-zawodnictwo. Zycie zbiorowe to nie zawody sportowe. 

Przestańmy konkurować, walczyć, pokonywać i  zdobywać. 

Zacznijmy współżyć i współtworzyć. Współtworzyć zarówno 

wspólną Europę jak i maleńką nasza wspólnotę lokalną, w ra-

mach sołectwa, powiatu czy województwa. Zastanówmy się 

wspólnie, właśnie wspólnie podyskutujmy o wspólnych proble-

mach, we wspólnocie z przyszłymi pokoleniami. Problemów jest 

wiele, począwszy od wielkich takich jak problem wyboru mode-

lu socjalnego budowanej wspólnej Europy, aż do tak maleńkich 

jak uciążliwość hałaśliwych sąsiadów, czy skomlenie psa zosta-

wionego na wiele godzin w zamkniętym pomieszczeniu. Oprócz 

problematyki tytułowej, zrównoważonego i trwałego rozwoju 

społecznego, szczególną uwagę zamierzamy zwrócić na zagad-

nienia sprawiedliwości społecznej, polaryzacji zarówno ekono-

micznej, jak i społecznej, sprawiedliwości obciążania ludności 

obowiązkową daniną w postaci podatków i innymi niedogodno-

ściami utrudniającymi życie ludzi, sprawiedliwości dostępu do 

opieki zdrowotnej, edukacji i dóbr kultury, sprawiedliwości 

międzypokoleniowej itp. Chcemy wreszcie zwrócić uwagę na 

konieczność uwzględnienia tej szeroko rozumianej problematyki 

jakości życia w systemie odpowiednio konstruowanych wskaź-

ników społecznych, wskaźników nowej generacji. 

Zamierzenia nasze są więc ambitne. Sukces konferencji zależy od jej 

uczestników. Konferencja nasza nie jest jedyną konferencja: od kilku 

dobrych lat, każdego roku ogłoszone są w Polsce konferencje, zjaz-

dy, seminaria czy tzw. warsztaty na temat jakości życia, organizowa-

ne przez różne ośrodki, niestety zwykle autonomicznie, sami dla 

swoich i sami wśród swoich. Nawet w ramach tego samego ośrodka 

akademickiego realizowane są projekty, pisane są książki nie ogląda-

jąc się na innych, którzy zmagają się z tymi samymi problemami. 

Niezależnie od tego, wręcz paradoksalnie, o jakości życia debatują 

znawcy czyli ci, którzy doświadczyli jakości, ci którzy oprócz wie-

dzy teoretycznej wiedzą jakie życie jest dobre, wiedza jak je sobie 

urządzać, żeby było dobre. 

 

Organizator 

 
Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu  
 

Adres do korespondencji 
 

Korespondencję prosimy kierować na adres: 

Dr Cyprian Kozyra 

Katedra Statystyki 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118-120 

53-345 Wrocław 

Tel. +(48) 71 36 80 356 

Fax. +(48) 71 36 80 356 

e-mail: QoL2012@ue.wroc.pl lub 

cyprian.kozyra@ue.wroc.pl  

 

Strona WWW 
 

Informacje o konferencji są dostępne również na stronie 

internetowej: http://QoL2012.ue.wroc.pl 
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Goście honorowi 
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Wojewoda Dolnośląski 

 

Prof. dr hab. Janusz Witkowski  
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Prof. dr hab. Bogusław Fiedor  

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
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Członek korespondencyjny 

Rosyjskiej Akademii Nauk, 

Dyrektor Instytutu Socjologicznego RAN 
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Komitet organizacyjny 

 
Dr hab. Zofia Rusnak, Prof. UE we Wrocławiu 

Dr Edyta Mazurek 

Dr Beata Zmyślona 

 

 

Sekretariat konferencji 

 
Dr Cyprian Kozyra 

Mgr Aleksandra Iwanicka 

 

 

Program konferencji – zarys 

 
19 września 2012 (środa):  

Rejestracja uczestników 

20 września (czwartek):  

Obrady w języku angielskim 

20 września wieczorem (czwartek):  
Bankiet 

21 września (piątek):  

Obrady w języku angielskim lub polskim 

 

Rejestracja 

 
Rejestrację prosimy wykonać do 31 maja 2012 r.  

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie interne-

towej  

http://QoL2012.ue.wroc.pl  

 

Rejestracji można dokonać także przez e-mail. Wszyscy 

zarejestrowani uczestnicy będą powiadamiani o ważniej-

szych informacjach konferencyjnych przez e-mail. 

 

Referaty i streszczenia 

 
Jednostronicowe streszczenia w języku angielskim i 

polskim prosimy przesłać za pomocą formularza reje-

stracyjnego lub bezpośrednio na adres e-mail:  

QoL2012@ue.wroc.pl 

 

Referaty powinny być zapisane w formacie Microsoft 

Word lub Open Office. 

 

Ważne terminy 

 

31 maja 2012 – zgłoszenie uczestnictwa i nadesłanie 

streszczenia 

31 maja 2012 – powiadomienie o akceptacji 

31 maja 2012 – opłacenie konferencji  

21 września 2012 – nadesłanie pełnego tekstu artykułu 

Opłata konferencyjna 

 
Opłata konferencyjna wynosi 650 PLN lub 190 EUR. 

Pokrywa koszty uczestnictwa w konferencji, materiałów 

konferencyjnych, przerw kawowych, obiadów i uroczy-

stej kolacji oraz wydawnictwa pokonferencyjnego. Opła-

ta nie pokrywa noclegów, które należy zapewnić we 

własnym zakresie, oraz kosztów przyjazdu i powrotu.  

Opłaty powinny być wnoszone na konto Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dopiskiem "QoL2012" 

w tytule przelewu. 

Nazwa banku: PEKAO Bank Pekao S.A. 

Kod SWIFT: PKOPPLPW 

Nr konta IBAN: PL 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 

Adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120. 

 

Język konferencji 

 
Oficjalnym językiem pierwszego dnia obrad jest język 

angielski. Drugiego dnia przewidziane jest referowanie 

również w języku polskim. 

 

Publikacje konferencyjne 

 
Zaakceptowane referaty przysłane do 15 czerwca 2012 r. 

zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. 

Pozytywnie zrecenzowane referaty (w języku polskim 

lub angielskim) zostaną opublikowane w specjalnym 

pokonferencyjnym numerze Prac Naukowych UE we 

Wrocławiu (dotąd 9 punktów za publikację naukową). 

Plany miejsca publikacji artykułów mogą się zmienić 

wraz ze zmianą punktacji czasopism naukowych. 

 

Zakwaterowanie 

 

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoju w aka-

demiku. Cena za pobyt w pokoju jednoosobowym wynosi 

ok. 90 zł za dobę. Szczegóły odnośnie możliwych rezer-

wacji hotelowych będą dostępne na stronie internetowej.  

http://qol2012.ue.wroc.pl/
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