SPIS TREŚCI
WSTĘP .........................................................................................................

9

I. KONSEKWENCJE PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH
NA POZIOMIE KRAJOWYM
Grażyna Trzpiot
Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych
w regionach Polski .........................................................................................

13

Piotr Szukalski
Przestrzenne zróżnicowanie wieku wydawania na świat potomstwa
we współczesnej Polsce .................................................................................

27

Patrycja Guja
Wpływ transformacji ustrojowej na model rodziny w Polsce .......................

39

Brygida Solga
Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar ......................................

51

Joanna Dybowska, Katarzyna Widera
Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku
z migracjami o charakterze czasowym ..........................................................

61

Małgorzata Baron-Wiaterek
Aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym............

74

Małgorzata Podogrodzka
Starzenie się ludności Polski w przekroju regionalnym ................................

83

Andrzej Rączaszek
Niż demograficzny i jego skutki dla szkolnictwa wyższego w Polsce ..........

95

Dorota Moroń
Wpływ przemian demograficznych na szkolnictwo wyższe w Polsce .......... 107
Diana Rokita-Poskart
Działania władz miast akademickich w zakresie absorpcji studentów
w kontekście przemian demograficznych w Polsce ....................................... 117
Marcin Łuszczyk
Kwestie socjalne we współczesnych doktrynach liberalnych ........................ 127

II. PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE NA POZIOMIE
REGIONALNYM I LOKALNYM
Krystyna Faliszek
Przemiany demograficzne a problem wykluczenia społecznego
w lokalnej polityce społecznej ....................................................................... 139
Romana Pawlińska-Chmara
Teleopieka – wyzwanie i system wzmocnienia bezpieczeństwa
dla samorządów w opiece nad osobą starszą ................................................. 149
Zbigniew Strzelecki, Małgorzata Kucińska
Wyzwania dla samorządu województwa mazowieckiego wynikające
ze zmian demograficznych w regionie........................................................... 158
Maria Zrałek
Zadania samorządu terytorialnego wobec wyzwań
starzejącego się społeczeństwa ...................................................................... 173
Dorota Kałuża-Kopias
Migracje w województwie łódzkim ............................................................... 185
Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko
Sytuacja życiowa osób starszych w województwie opolskim,
których dzieci wyemigrowały za granicę – wybrane aspekty ........................ 198
Wojciech Goleński
Społeczne skutki zagranicznych migracji zarobkowych
z terenu województwa opolskiego dla dzieci emigrantów
pozostających w Polsce.................................................................................. 211
Kazimierz Szczygielski
Wybrane aspekty sytuacji demograficznej województw śląskiego
i opolskiego w świetle nowej prognozy GUS do 2050 roku.......................... 223
Teresa Sołdra-Gwiżdż
Model społeczeństwa a założenia Specjalnej Strefy Demograficznej ........... 235
Bożena Zasępa
Zróżnicowanie wzorców formowania i funkcjonowania rodzin
w województwie śląskim na poziomie podregionów
w latach 2002-2013 ........................................................................................ 245

Magdalena Moj
Czynnik demograficzny rozwoju budownictwa indywidualnego
na obszarach wiejskich gminy Ozimek.......................................................... 258
Agata Twardoch
Regionalna polityka mieszkaniowa – wyzwania
w obliczu zmian demograficznych ................................................................ 271

SUMMARIES
Grażyna Trzpiot
Dynamic of changes chosen demographic process in region in Poland ........

26

Piotr Szukalski
Spatial differences in median age at birth in contemporary Poland...............

38

Patrycja Guja
Influence of the political transformation to the breakdown of families
in Poland ........................................................................................................

50

Brygida Solga
The migration policy of Poland and its regional dimension ..........................

60

Joanna Dybowska, Katarzyna Widera
Difficulties in assessment of the population changes in Poland because
of temporarily absent population due to departure abroad.............................

73

Małgorzata Baron-Wiaterek
Activation of people of the immobile productive age....................................

82

Małgorzata Podogrodzka
The old age of Poland by voivodships ...........................................................

94

Andrzej Rączaszek
Low birth rate and its impact on higher education in Poland ........................ 106
Dorota Moroń
Higher education in Poland under influence of demographic changes .......... 116
Diana Rokita-Poskart
The possibility in absorption student of self-government
of academic city in the context of demographic changes in Poland .............. 126

Marcin Łuszczyk
Social issues in contemporary liberal doctrines ............................................. 136
Krystyna Faliszek
The influence of demographic transformation on problem
of social exclusion in local social policy ....................................................... 148
Romana Pawlińska-Chmara
Telecare – challenge and strengthen security system
for local governments in the care of an elderly person .................................. 157
Zbigniew Strzelecki, Małgorzata Kucińska
The demographic challenges for the Mazovian regional authority ................ 171
Maria Zrałek
The tasks of local governments in view of the challenges posed
by aging society ............................................................................................. 183
Dorota Kałuża-Kopias
Migration in Lodzkie region .......................................................................... 197
Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko
Selected aspects of the life situation of the elderly
in Opole Voivodeship, whose children emigrated abroad ............................. 210
Wojciech Goleński
Social impact of foreign labour migration from the area
of Opole Voivodeship for the children of emmigrants remaning
in Poland ........................................................................................................ 222
Kazimierz Szczygielski
Chosen aspects of demographical situation of Silesian
and Opole Voivodeship based on the new projections
of central statistical office of Poland for 2050 ............................................... 234
Teresa Sołdra-Gwiżdż
Model of society and the key concepts of Special Demographic Zone
of Opole ......................................................................................................... 244
Bożena Zasępa
The patterns of forming and function the families in Śląskie Voivodship
at subregional level in the years 2002-2013................................................... 257

Magdalena Moj
The demographic factor of individual architecture development
on the example of the Ozimek district’s rural areas....................................... 270
Agata Twardoch
Regional housing policy – challenges in the face
of demographic changes ................................................................................ 279

