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Z A Ł O Ż E N I A  I  C E L E  K O N F E R E N C J I  

Celem konferencji, kontynuującej i rozszerzającej dorobek łódzkiego Konwersatorium Wiedzy o 
Mieście, jest zaprezentowanie badań i dyskusja nad jednym z najpoważniejszych problemów 
rozwojowych Polski – wyludnianiem się miast i regionów. Jest to interdyscyplinarny problem 
naukowy i praktyczny, łączący różne zespoły badaczy, ekspertów i praktyków samorządowych. 
Dotyczy on historii, współczesności, a przede wszystkim przyszłości kraju. Według obserwowanych 
trendów oraz opracowywanych prognoz demograficznych w ciągu najbliższych dekad potencjał 
ludnościowy kraju najprawdopodobniej poważnie osłabi się. Liczba ludności Polski może zmniejszyć 
się o kilka milionów, przy równoczesnych znaczących zmianach strukturalnych: spadku liczby ludności 
w wieku produkcyjnym oraz wzroście liczby osób w starszym wieku. Jest to spowodowane zarówno 
spadkiem dzietności i umieralności, prowadzącym do ujemnego salda ruchu naturalnego, jak też 
emigracją, zagraniczną, drenażem wewnętrznym, powodującymi coraz większą polaryzację 
regionalną w układzie obszary metropolitalne-peryferia. Zmiany te nie nastąpiły nagle, w wielu 
regionach wpisują się w procesy przemian reprodukcji ludności obserwowane wcześniej. 

Oczekujemy, że w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia badawcze i 
aplikacyjne do problemów identyfikacji i wyjaśniania procesów depopulacji, jak też do szukania 
sposobów na łagodzenie skutków tego procesu oraz do znajdowania nowych szans rozwojowych dla 
wyludniających się miast i regionów. 

Wybór Łodzi i regionu łódzkiego na miejsce konferencji ma charakter symboliczny z uwagi na 
problemy depopulacyjne, jak też na tradycję organizowanego corocznie Konwersatorium Wiedzy o 
Mieście, które w roku 2017 będzie obchodzić 30-lecie. Obrady pierwszego dnia rozpoczną się na 
Uniwersytecie Łódzkim i będą dedykowane pamięci Profesora Stanisława Liszewskiego (1940-2016). 

 

P R O G R A M  R A M O W Y  

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) –  miejsce konferencji: ŁÓDŹ, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 
ul. Narutowicza 88 

Tego dnia w ramach Jubileuszowego 30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście poświęconego śp. 
Profesorowi Stanisławowi Liszewskiemu (1940-2016) odbędą się trzy sesje naukowe pt. 
Problemy depopulacji Łodzi i regionu łódzkiego. Dwie pierwsze sesje będą miały charakter 
audytoryjny, trzecia będzie autokarową wycieczką studialną po Łodzi. Około godziny 17.00 
planowany jest wyjazd autokarów do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich COS w Spale i 
uroczysta kolacja. 

 
21 kwietnia  2017 r. (piątek) – miejsce konferencji: SPAŁA, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich-
Centralny Ośrodek Sportu, ul. Mościckiego 6. 

– interdyscyplinarny panel naukowy: „Problemy i wyzwania badań nad depopulacją”. 
W sesji tej pragniemy przedstawić aktualny stan badań i wyzwania, jakie stoją przed 
badaczami procesów wyludniania się. Do panelu zostaną zaproszeni przedstawiciele 
różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się problematyką depopulacji. 

– tematyczne i problemowe sesje tematyczne (kilka równoległych sesji – w nawiązaniu do 
bloków tematycznych), 

– sesja plakatowa (przez całą konferencję). 
Wieczorem uroczysta kolacja. 

 
22 kwietnia 2017 r. (sobota) – miejsce konferencji: SPAŁA, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich-
Centralny Ośrodek Sportu, ul. Mościckiego 6. 

– tematyczne i problemowe sesje tematyczne, 
– podsumowująca sesja naukowo-ekspercka: „Kształtowanie polityki rozwoju w warunkach 

depopulacji”. 
Około godziny 15.00 – powrót  autokarów do Łodzi. 



 

ZGŁOSZENIA REFERATÓW I POSTERÓW NA SESJE TEMATYCZNE 

Przewidziana jest możliwość wygłoszenia referatu (czas wystąpienia 10-15 minut) i/lub prezentacji 
posteru (plakatu, optymalne wymiary: około 80x120 cm). Organizatorzy (Komitet Programowy) 
dokona optymalnego dopasowania zgłoszonych materiałów do planowanych sesji w kilku głównych 
blokach tematycznych. Aby to usprawnić, prosimy o wybór tematyki na karcie zgłoszenia (możliwe 
jest wybranie nie więcej niż dwóch pól). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji 
wystąpień na podstawie abstraktów. Abstrakty referatów i posterów prosimy przesyłać do 31 
stycznia 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres kwom.lodz@gmail.com. 
 
PUBLIKACJE KONFERENCYJNE 

Przewiduje się wydanie książki streszczeń oraz zamieszczenie abstraktów na stronie internetowej 
www.kwom.geo.uni.lodz.pl. Ponadto planowane jest przygotowanie stoiska, na którym możliwe 
będzie wyłożenie publikacji uczestników dotyczących tematyki konferencji w celu szerszego 
rozpowszechnienia. Możliwe jest też zorganizowanie stoisk wydawnictw uczelnianych (prosimy o 
kontakt z organizatorami). 
 
PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE 

Przewidziana jest publikacja referatów w renomowanych i wysokopunktowanych wydawnictwach 
(m.in. Geographia Polonica, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Przegląd Geograficzny, Studia KPZK 
PAN, Biuletyn KPZK PAN, Przeszłość Demograficzna Polski, Studia Demograficzne i in.). W zależności 
od zgłoszeń, będą przygotowane tomy tematyczne, planowane do wydania w latach 2017-2018. 
Warunkiem opublikowania materiału będzie uzyskanie pozytywnych recenzji, zgodnie z warunkami 
obowiązującymi w poszczególnych redakcjach. 
 
PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE 

 Wpływ migracji na depopulację, prognozy demograficzne i sytuację ekonomiczną 

(koordynator: prof. Romuald Jończy) 

 Depopulacja a procesy starzenia się (koordynator: prof. Piotr Szukalski) 

 Depopulacja a zmiany struktur rodzin i gospodarstw domowych (prof. Irena E. Kotowska) 

 Depopulacja a rynek pracy (koordynator: prof. Zenon Wiśniewski) 

 Dynamika i regionalne uwarunkowania procesów depopulacji (koordynator: prof. Daniela 

Szymańska) 

 Depopulacja wsi i obszarów peryferyjnych (koordynator: prof. Wioletta Kamińska) 

 Kurczące się miasta „shrinking cities” (koordynator: prof. Robert Krzysztofik) 

 Wyzwania i kształtowanie polityki rozwoju wobec depopulacji (koordynator: prof. Tadeusz 

Markowski) 

 Problemy depopulacji Łodzi i regionu łódzkiego (koordynator: prof. Anita Wolaniuk) 

Szczegółowy opis bloków tematycznych w załączeniu 
 
ADRESY 

Adres do korespondencji: 
Anita Wolaniuk, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź 
 
Adres elektroniczny: kwom.lodz.@gmail.com 
 
Strona internetowa: www.kwom.geo.uni.lodz.pl 
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Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów 

30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście  Łódź-Spała, 20-21-22 kwietnia 2017 r. 

 

PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE 

Ostateczne sesje tematyczne w programie Konferencji 
zostaną sformułowane po etapie zgłaszania i kwalifikacji referatów i posterów 

 

1. Wpływ migracji na depopulację, prognozy demograficzne i sytuację 

ekonomiczną 

 Koordynator: prof. Romuald Jończy (KBnM PAN, KND PAN) 

Współcześnie w Polsce podstawowym czynnikiem depopulacyjnym jest odpływ mieszkańców, nie 

równoważony w dostatecznym stopniu napływem i przyrostem naturalnym. Ma on często charakter 

drenażu, zarówno w wymiarze wewnątrzkrajowym, jak też międzynarodowym. Występują tu silne 

uwarunkowania ekonomiczne i strukturalne, związane z czynnikami „wypychającymi”, a zwłaszcza z 

sytuacją na rynku pracy oraz brakiem satysfakcjonujących możliwości kariery i rozwoju osobistego. 

Drenaż migracyjny powoduje osłabianie potencjału ludnościowego, zwłaszcza w mobilnych i 

„małżeńskich” kategoriach wieku, a tym samym przyczynia się do zmniejszania szans na założenie 

rodziny jak i do spadku liczby urodzeń, które nie rekompensują ubytku ludności. Niesie też za sobą 

poważne, długookresowo zazwyczaj negatywne skutki ekonomiczne. 

Równocześnie w warunkach polskich poważnym problemem metodologicznym i empirycznym jest 

właściwa statystyczna identyfikacja zdarzeń migracyjnych, która nie pozwala na wiarygodne 

oszacowanie rzeczywistej skali zjawiska (administracyjne kryterium wymeldowania i zameldowania). 

Wpływa to nie tylko na analizę i ocenę aktualnych procesów migracyjnych i generalnie 

ludnościowych, zwłaszcza w skali lokalnej i regionalnej, ale także na możliwości opracowywania 

wiarygodnych prognoz demograficznych. Dlatego też w tym bloku tematycznym pragniemy zająć się 

m.in. zagadnieniami szacowania i typologii migracji w warunkach niewystarczającej statystyki 

publicznej oraz problemem  prognozowania zdarzeń w przyszłości. Proponowane są następujące 

wątki tematyczne: 

– identyfikacja zdarzeń migracyjnych w różnych skalach terytorialnych; odpływ wewnątrzkrajowy i 

zagraniczny jako główne (generalnie) przyczyny depopulacji; exodus migracyjny; 

– struktury migrantów: biologiczne (wieku i płci), społeczno-zawodowe, wykształcenia, itd., w tym 

zjawisko „drenażu mózgów”; 

– prawidłowości, mechanizmy oraz uwarunkowania i determinanty odpływu ludności i migracji (np. 

społeczno-kulturowe, ekonomiczne); 

– rozbieżności emigracji rejestrowanej i rzeczywistej oraz szacowanie faktycznej skali migracji w 

różnych skalach terytorialnych i regionach w warunkach niekompletności „oficjalnej” statystyki 

zameldowań i wymeldowań;  

– wpływ migracji na prognozowanie cząstkowych zdarzeń demograficznych oraz na projekcje 

demograficzne; regionalne wymiary populacyjnych skutków migracji; 

– przydatność badań migracyjnych w diagnozie wyludnienia, polityce społeczno-ekonomicznej, 

strategiach rozwoju itp.; 

– ekonomiczne i społeczne skutki emigracji w sferze rynku pracy, rozwoju społeczno-gospodarczego, 

oraz dysharmonii rozwoju w układzie centra rozwoju-peryferie; 

– możliwości zmniejszenia skali depopulacji poprzez imigrację, w tym zagadnienie migracji 

kompensacyjnych, substytucyjnych i powrotnych; 

– dyskurs publiczny i polityka migracyjna z perspektywy depopulacji. 



 

2. Depopulacja a procesy starzenia się 

 Koordynator: prof. Piotr Szukalski (KND PAN, KPP2000+ PAN, WES UŁ) 

Depopulacja – zarówno ta wywołana ruchem naturalnym, jak też ruchem wędrówkowym – odciska 

swe piętno na zmianach struktur demograficznych. Jest to najpełniej widoczne w strukturze wieku 

ludności. Następuje przyspieszone starzenie się populacji, a w skrajnych przypadkach widoczne są 

silne deformacje piramidy wieku. W tym kontekście celem tego bloku tematycznego jest przyjrzenie 

się mechanizmom wpływu wyludniania się Polski i jej (sub)regionów na strukturę ludności według 

wieku, tym obserwowanym dotychczas i tym przewidywanym oraz konsekwencjom powyższych 

procesów i zmian. Dyskusja skoncentrowana będzie wokół poniższych kwestii: 

– wpływ depopulacji na zmianę struktury wieku i starzenie się ludności bezpośrednio i pośrednio 

(długofalowe konsekwencje związane z brakiem potomstwa emigrantów); 

– konsekwencje przyspieszonego starzenia się ludności dla społeczności zamieszkujących 

wyludniające się obszary, w tym zwłaszcza: w zakresie rynku pracy (przyspieszone starzenie się 

zasobów pracy), rynku dóbr i usług (specyfika popytu i podaży), zadań stojących przed samorządem 

lokalnym i regionalnym (wpływ na zapotrzebowanie na niektóre usługi społeczne – bezpośredni i 

pośredni, wynikający z braku członków rodziny w sytuacji ich emigracji); 

– rozwiązania w skali mikro- i mezo- zmniejszające skalę starzenia się ekonomicznego (starzenie się 

zasobów pracy i nabywców dób i usług konsumpcyjnych) oraz społecznego (starzenie się grup i ich 

członków działających w różnych sferach życia) w warunkach depopulacji (narzędzia częściowo 

przynajmniej osłabiające tempo starzenia się, np. wdrażanie zarządzania wiekiem, aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób na przedpolu starości i seniorów). 

 

3. Depopulacja a zmiany struktur rodzin i gospodarstw domowych 

 Koordynator: prof. Irena E. Kotowska (KND PAN, KNoPiPS PAN) 

Depopulacja wpływa na zmiany struktur demograficznych, w tym nie tylko na zmiany struktury 

wieku. Procesy te są kluczowe także dla procesu formowania i rozwoju rodzin, jak też na skład rodzin 

i gospodarstw domowych. Ten wymiar procesów depopulacyjnych jest stosunkowo słabo rozpozna-

ny. W tej grupie tematycznej do głównych problemów wymagających dyskusji należy zatem zaliczyć: 

– rozpoznanie zróżnicowania struktur rodzin i gospodarstw domowych w regionach Polski o różnej 

dynamice liczby ludności z uwzględnieniem jej głównego źródła (ruch naturalny vs. ruch 

wędrówkowy) oraz wpływ depopulacji  na te struktury;  

– demograficzne i społeczne skutki przekształceń struktur rodzin i gospodarstw domowych w 

regionach podlegających procesom depopulacyjnym (np. tworzenie i rozwój rodzin, relacje 

międzypokoleniowe, zachwianie proporcji płci w wieku „małżeńskim”, silna maskulinizacja i 

negatywny wpływ na szanse założenia rodziny); 

– polityka demograficzna i społeczna wobec procesów depopulacji; istotna jest przy tym refleksja nad 

negatywnymi, ale także w niektórych przypadkach pozytywnymi skutkami depopulacji, 

możliwościami przeciwdziałania jej niekorzystnym efektom, uwzględniając perspektywę całego kraju, 

regionu oraz perspektywę lokalną. 

 

4. Depopulacja a rynek pracy 

 Koordynator: prof. Zenon Wiśniewski (KNoPiPS PAN) 

Depopulacja prowadzi do wystąpienia niedoboru „rąk do pracy” w niektórych regionach kraju. Wraz z 

niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku, proces ten będzie w przyszłości pogłębiał się, 

prowadząc do coraz większej nierównowagi popytowo-podażowej na rynku pracy, osłabiając w ten 

sposób podstawy rozwojowe i konkurencyjność gospodarczą zwłaszcza peryferyjnych układów 

lokalnych i regionalnych. W związku z tymi procesami będą musiały ulec zmianie akcenty w polityce 

rynku pracy, ale także i polityce imigracyjnej. Polityka państwa na rynku pracy będzie musiała być 



 

zorientowana na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo w starszym wieku, jak też muszą 

zostać przeformułowane kierunki prowadzenia polityki imigracyjnej. 

W tej grupie tematycznej dyskusja będzie się skupiać na następujących kwestiach: 

– procesy depopulacyjne a podaż pracy (potencjalne i realne zasoby pracy) w Polsce – rozpoznanie 

wpływu zmian liczby ludności na zmiany podaży i jej charakterystyk jakościowych; 

– cechy strukturalne rynku pracy w regionach podlegających procesom depopulacyjnym (struktury 

zatrudnienia, zróżnicowanie wynagrodzeń, bezrobocie); 

– polityka rynku pracy wobec skutków procesów depopulacji: w jaki sposób i za pomocą jakich 

instrumentów należy oddziaływać na podażową stronę rynku pracy w nowych uwarunkowaniach? 

– uwarunkowania i skłonność do podejmowania pracy przez osoby bierne zawodowo i bezrobotne w 

starszym wieku oraz ich oczekiwania wobec pracodawców; 

– oczekiwania pracujących w starszym wieku odnośnie do środowiska pracy, ich aspiracji 

zawodowych, a także zróżnicowania predyspozycji do wykonywania pracy; 

– jakie nowe instrumenty należy wprowadzić w ramach polityki imigracyjnej odnośnie do kapitału 

ludzkiego imigrantów, aby był on dostosowany do potrzeb branż i konkretnych pracodawców? 

– zarządzanie wiekiem (age management) w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. 

 

5. Dynamika i regionalne uwarunkowania procesów depopulacji 

 Koordynator: prof. Daniela Szymańska (KND PAN, KNG PAN, KPP2000+ PAN) 

Polska jest krajem o silnych zróżnicowaniach przestrzennych. Wynika to ze szczególnej historii 

(dziedzictwo zaborów, wpływ II wojny światowej, w tym przesiedlenia ludności), jak też 

współczesnych procesów modernizacyjnych. Po 1990 r. w wyniku transformacji społeczno-

gospodarczej silnego znaczenia nabrały kwestie ekonomiczne, wpisujące się w polaryzacyjny model 

rozwoju kraju. Współcześnie depopulacja dotyczy przede wszystkim obszarów peryferyjnych, 

położonych poza centrami rozwoju. Powyższe czynniki warunkują w badaniach depopulacji 

konieczność uwzględniania kontekstu geograficznego oraz związków przyczynowo-skutkowych, 

mających wyraźną specyfikę regionalną i lokalną. 

W tym bloku tematycznym chcemy skoncentrować się na następujących wątkach i ujęciach 

zagadnienia depopulacji: 

– szczegółowa identyfikacja przestrzenna zjawiska wyludniania się; 

– regionalna i lokalna intensywność oraz dynamika procesów depopulacyjnych w Polsce w ostatnich 

dekadach, zwłaszcza po 1989 r.; 

– zróżnicowania depopulacji w różnych skalach terytorialnych (gminy, powiaty, województwa); 

– zróżnicowania i uwarunkowania procesów wyludniania na obszarach o różnej specyfice 

funkcjonalnej (miasto-wieś, w zależności od funkcji gospodarczych gmin, itp.); 

– wpływ lokalnych i regionalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych (bezrobocie, zapóźnienie 

gospodarcze regionów, złe warunki gospodarowania, niski poziom PKB itp.); 

– studia przypadków miast, gmin i powiatów i ich specyficzne uwarunkowania; 

– klasyfikacje i typologie procesów depopulacji związane z kontekstem geograficznym. 

 

6. Depopulacja wsi i obszarów peryferyjnych 

 Koordynator: prof. Wioletta Kamińska (KNG PAN, KPZK PAN) 

Procesy depopulacji na obszarach wiejskich zachodzą od wielu dekad i są trwale wpisane w ścieżki 

rozwojowe regionów peryferyjnych. Szczególnie silne wyludnianie dotyczy Polski Wschodniej, Po-

morza Środkowego i Sudetów. Współcześnie procesy te pogłębiają się, prowadząc do marginalizacji 

wsi i rozszerzania się obszarów problemowych. Wyodrębnienie bloku ‘wiejskiego” ma na celu wyka-

zanie jego specyfiki przedmiotowo-problemowej, związanej zarówno z historycznymi, jak też współ-



 

czesnymi prawidłowościami i uwarunkowaniami depopulacji, jak też zagospodarowania przestrzen-

nego i polityki społecznej. W szczególności  pragniemy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

– delimitacja wiejskich obszarów depopulacyjnych (metody i kryteria delimitacji, regionalna 

charakterystyka); 

– społeczne, ekonomiczne oraz infrastrukturalne przyczyny i konsekwencje procesów depopulacji; 

– problematyka wsi zanikających, identyfikacja i znaczenie depopulacji dla struktur krajobrazowo-

osadniczych; zmiany krajobrazu kulturowego wskutek wyludniania się; 

–aktywizacja wsi wyludniających się, perspektywy rozwoju i nowe funkcje gospodarcze, 

konsekwencje ekonomiczne, wiejskie rynki pracy wobec depopulacji oraz znaczenie migracji stałych i 

wahadłowych; 

– problemy i wyzwania zagospodarowania oraz planowania przestrzennego (w kontekście m.in. 

optymalizacji usług publicznych, efektywności transportowo-osadniczej, itp.); 

–  polityka społeczna wobec wykluczenia i nierówności społecznych na wiejskich obszarach 

depopulacji; kapitał ludzki i społeczny na wiejskich obszarach depopulacji, procesy drenażu, procesy 

gentryfikacji wsi. 

 

7. Kurczące się miasta „shrinking cities” 

 Koordynator: prof. Robert Krzysztofik (KGOiL PTG) 

Kurczenie się miast (znane w literaturze jako shrinking cities) dotyczy coraz większej liczby ośrodków 

miejskich w Polsce. Proces ten pogłębia się wskutek obniżania się stopy urodzeń, załamywania się 

napływu migracyjnego (kierowanego w dużej mierze za granicę) oraz procesów suburbanizacji i urban 

sprawl. Wewnątrz miast, w tym w ich śródmieściach, zachodzą niebezpieczne procesy wyludniania 

się, segregacji i polaryzacji społecznej. 

W bloku tematycznym chcemy możliwie szeroko zakreślić pola badawcze, związane z kurczeniem się 

miast, dotyczące zarówno identyfikacji zjawiska, ja też jego związków przyczynowo-skutkowych oraz 

konsekwencji w wymiarach społecznym, gospodarczym, przestrzenno-infrastrukturalnym, a także 

politycznym i środowiskowym. Wymiary te w różnych konfiguracjach określają indywidualne ścieżki 

przemian miast kurczących w różnych przedziałach czasu. Zewnętrznym efektem kurczenia się miast 

jest zatem ich problemowość, wynikająca nie tylko ze statystycznie odnotowanego ubytku 

demograficznego, ale również w rodzaju negatywnych sprzężeń zwrotnych, gdzie ubytek 

demograficzny jest jednym z elementów ujemnego ‘zapętlenia’. 

W szczególności chcielibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia: 

– koncepcyjno-teoretyczne i metodologiczne podstawy ‘kurczenia się miast’, w tym kwestie 

terminologiczne związane z identyfikacją zjawiska jako w pewnej mierze alternatywnego lub 

komplementarnego w ramach szeroko rozumianej depopulacji; 

– identyfikacja zjawiska w miastach Polski, studia przypadku; 

– prawidłowości procesów depopulacji miast (‘krater miejski’, wyludnianie i starzenie się śródmieść), 

związki przyczynowo-skutkowe, sprzężenia zwrotne, wpływ na struktury społeczno-demograficzne, 

polaryzację przestrzenną; 

– polityka miejska i zarządzanie przestrzenią wobec kurczenia się miast, postawy interesariuszy i 

‘aktorów’ miejskich wobec depopulacji (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji, władz 

publicznych, itp.). 

 

8. Problemy depopulacji Łodzi i regionu łódzkiego 

 Koordynator: prof. Anita Wolaniuk (KGOiL PTG, WNG UŁ) 

Obserwowane od ponad ćwierćwiecza procesy depopulacyjne w Łodzi i regionie łódzkim wyróżniają 

się w skali kraju nie tylko tempem zmian, ale także jednym z najniższych poziomów współczynnika 

dzietności i najwyższym poziomem umieralności. Nadwyżki zgonów nad urodzeniami oraz 



 

emigrantów nad imigrantami są zróżnicowane w skali regionu, a szczególnie silnie dotykają byłych 

miast monoprzemysłowych. Przy tym Łódź jest jednym z tych większych miast Europy, które boryka 

się ze szczególnie silnym regresem demograficznym. 

Przemysłowa i XIX-wieczna geneza regionu łódzkiego wpłynęła na późniejsze procesy społeczno-

gospodarcze, które powodują, że jest to obszar odróżniający się od otaczających i ukształtowanych 

regionów geograficzno-historycznych (zwłaszcza Wielkopolski i Mazowsza). Uwarunkowania te 

sprawiły, że przejście z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej po 1989 r. był tu 

szczególnie złożony i uciążliwy, skutkując zaburzeniami w procesach demograficznych (ruch 

naturalny, reprodukcja, migracje) i społeczno-kulturowych, zarówno w wymiarze strukturalnym, jak 

też przestrzennym. Z tych powodów Łódź i region łódzki jest interesującym polem badawczym, 

integrującym różne nauki społeczne w zakresie problemów rozwojowych, w tym depopulacji. 

Równocześnie wymaga to przygotowania odpowiedniej strategii rozwoju, w tym polityki 

ludnościowej, osadniczej, społecznej i gospodarczej. 

Proponowane do dyskusji są następujące zagadnienia: 

– szczegółowa identyfikacja zjawiska w skali gmin i wewnątrz miast; 

– wpływ depopulacji na przekształcenia struktur: demograficzno-społecznych, społeczno-

ekonomicznych i przestrzennych; 

– determinanty procesu depopulacji (np. demograficzne starzenie się mieszkańców, wzrost poziomu 

wykształcenia, zmiany podziału społeczno-zawodowego, ewolucja modelu rodziny); 

– społeczne, ekonomiczne i kulturowe konsekwencje procesu depopulacji w regionie łódzkim; 

– czynniki warunkujące chęć pozostania mieszkańców w „kurczących się” miastach i gminach; 

– czy imigracja zagraniczna jest szansą dla wyludniających się miast i regionu łódzkiego? 

– inercja procesów a realny wpływ działań władz publicznych na przemiany społeczno-przestrzenne; 

– depopulacja a jakość życia mieszkańców, w tym zapewnianie usług publicznych. 

 

9. Wyzwania i kształtowanie polityki rozwoju wobec depopulacji 

 Koordynator:  prof. Tadeusz Markowski (KPZK PAN, WZ UŁ) 

Nowocześnie rozumiana polityka rozwoju rozumiana jest jako wielowymiarowy oraz zintegrowany 

sektorowo i terytorialne zespół działań, pozwalający na bardziej optymalne wykorzystanie zasobów, 

tworzenie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju i  zapewnienie wysokiej jakości życia. 

Narzędziem takiej polityki jest zintegrowane (publiczne) planowanie, uwzględniające współzależne 

relacje oraz koszty i korzyści sfery gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Szczególnym instrumen-

tem osiągania celów takiej polityki są zintegrowane projekty rozwojowe. W tym kontekście zjawiska 

depopulacji mają szczególne wielowymiarowe skutki. Adaptacja do wyzwań depopulacyjnych 

wymaga zintegrowanego planowania, jak też podobnie zintegrowanych działań wdrożeniowych. W 

tym bloku tematycznym staramy się podjąć dyskusję i odpowiedzieć na następujące wyzwania i 

pytania: 

– wielowymiarowe skutki depopulacji dla polityki rozwoju – wymiar ekonomiczny, społeczny i 

przestrzenny; 

– komplementarność i substytucyjność działań sfery gospodarczej, społecznej i przestrzennej wobec 

wyzwań depopulacyjnych; 

– zintegrowane planowanie rozwoju wobec procesów depopulacji; 

– projekty zintegrowane (sektorowo i terytorialnie), jako sposoby adaptacji do wyzwań 

depopulacyjnych; 

– możliwości łagodzenia skutków depopulacji, w tym poprzez reformy planowania regionalnego i 

przestrzennego oraz urbanistyki. Na czym opierać strategię rozwoju: na adaptacji do zmian 

depopulacyjnych, czy kreacji rozwoju w nowych warunkach? 

– czy potrzebny jest nowy paradygmat rozwoju miast i regionów? 


