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Konferencja  
Spójność i Dobrostan Społeczności Lokalnych 

a Rozwój Innowacyjny 

 4 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie (UKSW) odbyła się druga międzynarodowa konferencja naukowa Spój-
ność i Dobrostan Społeczności Lokalnych a Rozwój Innowacyjny (Community 
Cohesion and Well-Being and Innovative Development — SDSL 2018), zorgani-
zowana przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Organizatorami konferencji 
byli prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa (UKSW, GUS) i dyrektor Departamentu 
Badań Przestrzennych i Środowiska Dominika Rogalińska. Sekretarzem konfe-
rencji z ramienia GUS była Iwona Miziołek. Wydarzenie to stanowiło konty-
nuację konferencji Jakość Życia i Spójność Przestrzenna. Interakcje Rozwoju 
i Dobrostanu w Kontekście Lokalnym, zorganizowanej przez GUS i UKSW  
w 2016 r., a zarazem poszerzało podjętą tam tematykę w dwóch powiązanych 
ze sobą wymiarach — spójności i innowacyjności, traktowanych jako czynniki 
dobrostanu (indywidualnego i grupowego/wspólnotowego). 
 Głównym celem SDSL 2018 było stworzenie forum dla zainicjowanej dwa lata 
wcześniej wymiany doświadczeń i konfrontacji perspektyw badawczych i prak-
tycznych dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i innych podmiotów 
zainteresowanych zagadnieniami spójności i dobrostanu społeczności lokalnych 
jako efektów procesów rozwoju lokalnego. Szczególny akcent został położony 
na zagadnienia dotyczące wielopłaszczyznowego ujęcia problematyki spójności 
społecznej, ekonomicznej i terytorialnej oraz wielowymiarowego dobrostanu 
z perspektywy ewaluacyjnej, eudajmonicznej i empirycznej, jak też relacji za-
chodzących pomiędzy spójnością i dobrostanem oraz ich determinantami.  
 Konferencję otworzyły wystąpienia prezesa GUS dr. Dominika Rozkruta, który 
nawiązując do poprzedniej konferencji, wyraził nadzieję, że spotkania naukowe 
staną się tradycją, oraz prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecz-
nych UKSW dr. Marcina Zarzeckiego. Następnie wykład na zaproszenie wygło-
siła poseł na Sejm RP, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. 
dr hab. Józefina Hrynkiewicz, która zaprezentowała przestrzenne zróżnicowanie 
jakości życia w Polsce, jego przyczyny i konsekwencje, akcentując m.in. potrze-
bę analizy przyczyn dużego rozdźwięku pomiędzy przeciętną liczbą lat życia 
mężczyzn i kobiet w Polsce. Na zakończenie sesji inauguracyjnej podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Elżbieta Bojanow-
ska wygłosiła wykład wprowadzający, w którym przedstawiła najnowsze wyniki 
dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej w Polsce. Zwróciła uwagę przede 
wszystkim na spadek ubóstwa i bezrobocia oraz poprawę ogólnego poziomu  
i jakości życia w kraju. 
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 Dalsza część konferencji przebiegała w trzech sesjach plenarnych. Pierwszą, 
której przewodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW), poświęcono 
zagadnieniom spójności i dobrostanu w przestrzeni lokalnej. Profesor Włodzi-
mierz Okrasa w referacie pt. Community Cohesion and Well-Being in Public 
Statistics-based Spatial Evaluation Models analizował współzależność spójności 
i dobrostanu społeczności lokalnych z wykorzystaniem ewaluacyjnych modeli 
przestrzennych. Doktor Artur Czech z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warsza-
wie (WSM) zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z prof. dr 
hab. Teresą Słaby (WSM), w których wykorzystano regresję logistyczną do wy-
łonienia determinant jakości życia polskich gospodarstw domowych w po-
szczególnych województwach na terenach miejskich z wyłączeniem miast po-
strzeganych jako stolice województw. Referaty wygłosili także dr Second Bwana-
kare z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Exogenous 
Shock Impact on the Polish Households Well-Being by Size and Region: a Social 
Accounting Matrix) i Grzegorz Grygiel z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, któ-
ry przedstawił determinanty różnicujące poziom ubóstwa w skali lokalnej. 
 W drugiej sesji — Dobrostan i innowacje w społecznościach lokalnych —  
moderatorem był Bogdan Wierzbiński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR). 
Profesor Zhigang Fu z Guangdong Polytechnic Normal University poruszył pro-
blem gospodarki turystycznej w Chinach i jej wpływu na rozwój gospodarczy 
kraju. Profesor Bożena Sowa (UR) w referacie Realizacja funkcji polityki spo-
łecznej państwa i jej wpływ na podejmowanie zatrudnienia — wybrane aspekty, 
przygotowanym z dr. Bogusławem Ślusarczykiem (WSPiA Rzeszowska Szkoła 
Wyższa), dokonała analizy czynników kształtujących współczesny rynek pracy 
z uwzględnieniem wsparcia finansowego rodzin z budżetu państwa i jego od-
działywania na podejmowanie zatrudnienia przez członków rodzin. Badaczka 
poświęciła szczególną uwagę kwestiom pomocy społecznej i programowi „Ro-
dzina 500+” oraz ich wpływowi na podejmowanie decyzji o zatrudnieniu. Z kolei 
prof. Natalia Lutchyn z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki 
w wystąpieniu Ocena subiektywna jakości życia na Ukrainie: aspekt regionalny 
zaprezentowała wyniki najnowszych badań dotyczących jakości życia na Ukrai-
nie i przedstawiła czynniki różnicujące poziom życia w aspekcie regionalnym. Na 
zakończenie sesji referat Statystyczne zależności pomiędzy religijnością, inno-
wacyjnością i spójnością społeczną oraz ich socjologiczna interpretacja na pod-
stawie danych ISKK wygłosił ks. dr Wojciech Sadłoń, reprezentujący Instytut 
Statystyki Kościoła Katolickiego. Prelegent podjął próbę wykazania zależności 
pomiędzy religijnością a innowacyjnością z uwzględnieniem czynnika pośredni-
czącego, tj. spójności społecznej. 
 W trzeciej sesji, poświęconej badaniom, pomiarowi i modelowaniu dobrostanu 
lokalnego i indywidualnego, której przewodniczyła Anna Szukiełojć-Bieńkuńska 
(GUS), jako pierwszy wystąpił dr hab. Piotr Zawada, prof. UKSW. W referacie  
Dobrostan społeczności lokalnych. Rzeszów Smart City — studium przypadku 
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przedstawił — na przykładzie Rzeszowa — kazus inteligentnego miasta, tj. ta-
kiego, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwięk-
szenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów 
składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Ukazał prze-
miany technologiczne, które dokonały się w Rzeszowie w ostatnim dziesięciole-
ciu i przyczyniły do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Michał Kober 
(UKSW) w opracowaniu Znaczenie organizacji non profit w innowacyjnym roz-
woju lokalnym scharakteryzował trzeci sektor w Polsce z uwzględnieniem da-
nych statystycznych i w kontekście legislacyjnym funkcjonowania organizacji 
pozarządowych. Z kolei Izabella Mroczkowska-Białasek (Uniwersytet Warszaw-
ski) w prezentacji Spójność społeczna a kapitał ludzki omówiła zależności po-
między spójnością społeczną a kapitałem ludzkim przy założeniu, że efekt dzia-
łań inwestycyjnych państwa implikuje wzrost poziomu kapitału ludzkiego oraz 
zwiększenie spójności i dobrostanu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, 
regionalnym i lokalnym. 
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