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Ogólnopolska konferencja Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego   

w układach regionalnych i lokalnych w ramach programu Wsparcie systemu 

monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 

programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 odbędzie się w dniach  

11-12 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  

Otwarcie konferencji oraz wszystkie sesje zaplanowane zostały w Centrum 

Edukacyjnym Usług Elektronicznych (CEUE) zlokalizowanym przy ulicy 

Towarowej 55. Koncert odbędzie się w Audytorium A (budynek CEUE, parter). 
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Szczegółowy program konferencji Pomiar ubóstwa  
i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych 

 

Czwartek, 11.06.2015 (Budynek Centrum Edukacyjnego 
Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55) 
 
8.00-9.30  Rejestracja uczestników konferencji (budynek CEUE, parter) 
9.30-11.30  Otwarcie konferencji (CEUE, IV piętro - Audytorium C) 

• Rozpoczęcie, prowadzenie Arleta Olbrot-Brzezińska 
• Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian 

Gorynia, Patron Honorowy Konferencji 
• Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, prof. dr hab. 

Janusz Witkowski, Organizator Konferencji 
• Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu, dr Jacek Kowalewski - 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
• Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek, Komitet Honorowy Konferencji 
• Wiceprezydent Miasta Poznania, Agnieszka Pachciarz 
• Przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Aleksandra Kowalska 
 
 
11.30-12.00  Przerwa kawowa (CEUE, IV piętro) 
 
12.00-13.00 Metody pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego 
(Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego) (CEUE, IV piętro - Audytorium C) 

• 12.00-12.30 prof. dr hab. Tomasz Panek – Ubóstwo i wykluczenie 
społeczne: od koncepcji do pomiaru 

• 12.30-13.00 mgr Anna Szukiełojć-Bieńkuńska – Ubóstwo i wykluczenie 
społeczne w świetle badań GUS  
 

13.00-14.00  Obiad (CEUE, IV piętro) 
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14.00-15.15  Prezentacja projektów Dezagregacja wskaźników strategii Europa 
2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego  
i Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów (LAU 1) (Przewodnicząca sesji:  
mgr Renata Bielak, Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych 
GUS) (CEUE, IV piętro - Audytorium C) 

• 14.00-14.25 dr Piotr Łysoń – Działania polityki spójności w Polsce na 
okres 2014-2020 w świetle strategii Europa 2020 i krajowych 
dokumentów strategicznych polityki rozwoju 

• 14.25-14.50 mgr Magdalena Fijałkowska – Dezagregacja wskaźników 
strategii Europa 2020 na poziomie NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa  
i wykluczenia społecznego 

• 14.50-15.15 dr Marcin Szymkowiak – Pomiar ubóstwa na poziomie 
powiatów w świetle statystyki małych obszarów 

 

15.15-15.30  Przerwa kawowa (CEUE, IV piętro) 
 
15.30-16.30  Panel dyskusyjny Kierunki rozwoju badań ubóstwa i wykluczenia 
społecznego – wyzwania badawcze i potrzeby informacyjne (CEUE, IV piętro - 
Audytorium C) – Moderator: prof. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki  
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

• Dr Grażyna Marciniak (Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego) 
• Prof. dr hab. Tomasz Panek (Szkoła Główna Handlowa) 
• Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny  

w Poznaniu) 
• Prof. dr hab. Jan Kordos (Doradca Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) 
 
16.45-17.45 Koncert studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu (CEUE, parter 
- Audytorium A) 
 
19.00  Uroczysta kolacja (Hotel Mercure Poznań Centrum) 
 

*** 
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Piątek, 12.06.2015 (Budynek Centrum Edukacyjnego Usług 
Elektronicznych, ul. Towarowa 55) 

9.00-10.30 Demograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubóstwa 
i wykluczenia społecznego (Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Tomasz Panek, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (CEUE, parter - sala 0.4) 

• 9.00-9.15 prof. dr hab. Teresa Słaby Co wiemy o rzeczywistej jakości  
i godności życia rdzennych mieszkańców wsi w wieku 60+? 

• 9.15-9.30 dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz Dyskryminacja 
ekonomiczna jako stymulanta ubóstwa i wykluczenia społecznego kobiet 

• 9.30-9.45 mgr Marta Zaręba, dr Ryszard Necel Społeczno-ekonomiczne 
wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce 

• 9.45-10.00 mgr Andrzej Wołoszyn, dr Romana Głowicka-Wołoszyn,  
dr Agnieszka Kozera Identyfikacja uwarunkowań zjawiska ubóstwa  
w Polsce w układzie województw z wykorzystaniem biplotu 

• 10.00-10.15 dr Ewa Cichowicz Możliwości oceny i pomiaru wykluczenia 
finansowego 

• 10.15-10.30 Dyskusja 
 
9.00-10.30 Metody pomiaru i modelowania ubóstwa i wykluczenia 
społecznego (Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, 
Politechnika Gdańska) (CEUE, parter - sala 0.6) 

• 9.00-9.15 prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak Wykorzystanie metody 
autokorelacji przestrzennej do analizy ubóstwa na obszarach wiejskich  
w Polsce 

• 9.15-9.30 dr Przemysław Nosal O potrzebie triangulacji. Metody 
jakościowe w badaniach ubóstwa i wykluczenia społecznego 

• 9.30-9.45 mgr Łukasz Wawrowski, mgr Maciej Beręsewicz Estymacja 
wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu 
Faya-Herriota i jego rozszerzeń 

• 9.45-10.00 dr hab. Andrzej Młodak, mgr Łukasz Wawrowski,  
mgr Tomasz Józefowski Zastosowanie metod taksonomicznych  
w estymacji wskaźników ubóstwa 
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• 10.00-10.15 mgr Tomasz Piasecki Optymalizacja schematu losowania  
w badaniu EU-SILC jako droga do zaspokojenia potrzeb informacyjnych 
dotyczących ubóstwa w ujęciu regionalnym 

• 10.15-10.30 Dyskusja 
 
10.30-11.15 Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową (CEUE, IV piętro) 
Sesja plakatowa 

• dr inż. Edyta Mazurek Ulga na dzieci - pomoc rodzinom wielodzietnym  
a sprawiedliwość podatkowa 

• dr Katarzyna Andrzejczak, dr Agata  Kliber Modelowanie francuskiej 
pomocy rozwojowej. Czy pomoc rozwojowa kierowana jest do krajów 
najbiedniejszych? 

• dr inż. Marcin Kiciński, mgr inż. Maciej Bieńczak,  mgr inż. Paweł 
Zmuda-Trzebiatowski Ocena zagrożenia wykluczeniem społecznym 
związanym z transportem w powiatach Wielkopolski 

• dr Krzysztof Szwarc, dr Dorota Strózik, dr Tomasz Strózik Przemoc 
relacyjna w szkole a jakość życia dzieci w Wielkopolsce na podstawie 
badania Children's Worlds 

• mgr Michalina Kublicka, mgr Piotr Stonkowski, mgr Aleksandra 
Łukasiewicz Innowacyjne narzędzie pomiaru efektu integracyjnego osób 
wykluczonych społecznie – wnioski z badania monitoringowego 
podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim 

• dr Romana Głowicka-Wołoszyn, dr Agnieszka Kozera, dr Joanna 
Stanisławska Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach unii 
europejskiej 

• dr Tuszyńska Katarzyna Psychospołeczne aspekty ubóstwa jako jego 
przyczyny, konsekwencje i wtórne uwarunkowania 
 

11.15-12.45 Przestrzenne zróżnicowanie ubóstwa i wykluczenia społecznego  
w Polsce (Przewodnicząca sesji: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) (CEUE, parter - sala 0.4) 

• 11.15-11.30 dr Jadwiga Zaród Podział Polski na obszary ze szczególnym 
uwzględnieniem podregionów zagrożonych ubóstwem 
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• 11.30-11.45 mgr Beata Kraszewska Wykorzystanie metod 
taksonomicznych w analizie zróżnicowania zagrożenia ubóstwem  
w podregionach w 2011 roku 

• 11.45-12.00 mgr Agata Girul Zjawisko ubóstwa w województwie 
dolnośląskim w świetle wyników badań GUS 

• 12.00-12.15 dr Mirosława Kaczmarek Przestrzenne zróżnicowania 
ubóstwa w Polsce w świetle analizy metodą k-średnich 

• 12.15-12.30 dr inż. Aneta Mikuła Przestrzenne zróżnicowanie stopnia 
zagrożenia ubóstwem w powiatach i gminach województwa 
mazowieckiego 

• 12.30-12.45 Dyskusja 
 
11.15-12.45 Diagnoza potrzeb informacyjnych w obszarze ubóstwa  
i wykluczenia społecznego (Przewodnicząca sesji: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. 
nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) (CEUE, parter - sala 0.6) 

• 11.15-11.30 prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska Czas wolny jako 
niespecyficzna metoda pomiaru wykluczenia społecznego –  
z doświadczeń pedagoga społecznego 

• 11.30-11.45 mgr Bogumiła Pleskowicz, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki 
Ubogie Mazowsze  

• 11.45-12.00 prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg Cel ogólnokrajowy  
w zakresie ubóstwa na poziomie województw - perspektywa uczestnika 
procesu 

• 12.00-12.15 dr Dariusz Dziechciarz, mgr Shivan Fate Enklawy biedy 
popegeerowskiej na Pomorzu Zachodnim – dostępność informacji  
i potrzeby diagnostyczne na poziomie miejscowości 

• 12.15-12.30 dr Urszula Kaczmarek Zróżnicowanie przestrzenne pomocy 
społecznej w Polsce jako pośrednia metoda identyfikacji regionalnych 
aspektów ekskluzji społecznej 

• 12.30-12.45 Dyskusja 
 
12.45-13.15 Debata z udziałem studentów UEP i prelegentów konferencji 

13.15-13.45 Zakończenie konferencji   

14.00 Obiad (CEUE, IV piętro) 


