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Wstęp

W dniach 25-26 kwietnia we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa QOL 2017 pt. „Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu 
i psychologii”. Konferencja o zasięgu międzynarodowym jest organizowana cyklicz-
nie od 1999 r. przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Jej pomysłodawcą jest wieloletni kierownik Katedry Statystyki prof. Walenty Ostasie-
wicz. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie krajowych środowisk akademickich 
w tym roku po raz pierwszy konferencja miała zasięg ogólnopolski. 

Głównym jej celem było stworzenie ogólnopolskiego forum przedstawicieli 
możliwie wszystkich ośrodków zajmujących się problematyką jakości życia. W wie-
lu krajach Europy, a także w Kanadzie i Australii, badania w zakresie jakości życia 
organizowane są instytucjonalnie. Poza instytucjami rządowymi funkcjonują orga-
nizacje pozarządowe, zwykle powiązane w sieci, dzięki którym możliwe jest prze-
prowadzanie konsultacji narodowych i debat okrągłych stołów. W Polsce takiego 
zorganizowania nie ma, choć publikowane są niezwykle wartościowe prace, które 
zazwyczaj są artykułami pojedynczych autorów. Celem wrocławskiego spotkania 
było nie tylko wzajemne poznanie się, prezentacja prac, wymiana poglądów, ale 
i wspólna dyskusja nad kierunkami i perspektywami przyszłych badań w Polsce.

Podczas konferencji wygłoszono 63 referaty, których tematyka obejmowała nie 
tylko tytułową problematykę jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, 
ale również zagadnienia dotyczące metodologii badań jakości życia, nierówności 
oraz zdrowia i jakości życia. Na konferencji, oprócz referatów zawierających orygi-
nalne wyniki, były również prezentowane referaty przeglądowe, informacje o reali-
zowanych projektach i o zastosowaniach metod statystycznych w praktyce. W wy-
niku integracji środowiska naukowego powstały dwie monografie na temat jakości 
życia. Jedna dotyczy zarządzania jakością życia oraz jej pomiaru (red. E. Frątczak, 
T. Panek, T. Słaby), druga jest związana z problemami nierówności ekonomicznych 
(red. S.M. Kot). Ponadto rozszerzone wersje niektórych prezentowanych referatów 
Autorzy przygotowali w postaci artykułów naukowych. Te, które uzyskały pozytyw-
ne recenzje, zostały zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Pragnę podziękować Autorom za ich prace, a Recenzentom za cenne uwagi i su-
gestie, które przyczyniły się do utrzymania odpowiedniego poziomu naukowego 
naszej publikacji. Słowa podziękowania kieruję również do pracowników Wydaw-
nictwa za ich współpracę, okazywaną pomoc i uprzejmość.

Edyta Mazurek


