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KOMUNIKAT 

Katedra Demografii (wcześniej Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej) UŁ od wielu lat jest 

organizatorem konferencji poświęconych problematyce przyczyn, przebiegu i konsekwencji starzenia 

się ludności. W 2023 roku planowana jest kolejna konferencja związana z tą tematyką, z cyklu 

„Łódzkie Dni Gerontologii”, która odbywać się będzie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym 

Uniwersytetu Łódzkiego w formacie hybrydowym (tj. zarówno stacjonarnie, jak i on-line). 

Celem organizatorów jest umożliwienie wymiany poglądów osobom reprezentującym zarówno 

różnorodne szczegółowe dyscypliny naukowe, jak i praktykom, zawodowo zajmującym się 

problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych. 

Tematyka konferencji uwzględnia m.in. następujące zagadnienia: 

 proces demograficznego starzenia się ludności, z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego 

i dualnego charakteru procesu w obrębie subpopulacji osób starszych, m.in. rozrostu populacji 

osób sędziwych; 

 starzenie się ludności a systemy zabezpieczeń społecznych; 

 zadania polityki społecznej wobec ludzi starszych i starości; 

 stan zdrowia, warunki bytowe i jakość życia seniorów; 

 potrzeby zdrowotne seniorów oraz możliwości przyszłego zaspokajania tych potrzeb; 

 wpływ pandemii COVID-19 na sytuację życiową i zdrowotną seniorów; 

 opieka formalna i nieformalna nad seniorami; 

 rola seniorów jako konsumentów – ważnego segmentu rynku dóbr i usług; 

 sytuacja ludzi starszych na rynku pracy; 

 kulturowy kontekst starzenia się indywidualnego i demograficznego; 

 zawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w analizie procesu starzenia się ludności. 
 

Przedstawiona lista może być traktowana jako wykaz zagadnień przewodnich, co nie wyklucza 

zgłaszania referatów nawiązujących do innych aspektów dystynktywnych subpopulacji osób 

starszych. 



  

 

eksoc.uni.lodz.pl 

Opłaty i informacje organizacyjne:  

700 zł – udział stacjonarny z referatem*,  

500 zł – udział stacjonarny z referatem (doktoranci)*, 

200 zł – udział on-line z referatem, 

400 zł – udział bierny stacjonarny*, 

050 zł – udział bierny on-line.  

* W przypadku udziału stacjonarnego, opłata obejmuje posiłki i rzeczowe materiały konferencyjne. Opłata nie zawiera 

kosztów noclegu i dojazdu. 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza 

rejestracyjnego: https://forms.office.com/e/4bYTwE8EXm 

Termin zgłoszeń upływa 16 kwietnia 2023 r. 

 

 

Opłatę konferencyjną prosimy uiścić w terminie do 30 kwietnia 2023 r. na konto: 

Uniwersytet Łódzki, Bank Pekao S.A., II o/Łódź, nr rachunku: 49 1240 6292 1111 0011 2240 5050. 

Prosimy o podanie w tytule przelewu informacji: ŁDG 2023, imię i nazwisko uczestnika.  

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji dołączonym do niniejszego zaproszenia oraz 

dostępnym na stronie https://tiny.pl/w2w9t   

 

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod adresem: gerontologia@uni.lodz.pl 

 

 

 

 

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łodzi 

 

 

 

 

 

 

Adres do korespondencji: 

Katedra Demografii UŁ 

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź 

tel.  42 635 48 31,  fax. 42 635 50 11 

 

 

https://forms.office.com/e/4bYTwE8EXm
https://tiny.pl/w2w9t

