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X KONFERENCJA NAUKOWA
MŁODYCH DEMOGRAFÓW
26–27 LISTOPADA 2012 WARSZAWA
Konferencja Naukowa Młodych Demografów, określana także mianem Latającej
Szkoły Demografii, ma charakter corocznych spotkań organizowanych przez różne
ośrodki, prowadzące prace badawcze w zakresie szeroko pojętej demografii. Jest ona
na stałe wpisana w program działania Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Organizatorem Konferencji, pod nazwą „Demografia stosowana – o nowych metodach
analiz i potrzebach badawczych”, która odbyła się w dniach 26–27 listopada 2012
roku był Instytut Statystyki i Demografii SGH. Było to już dziesiąte spotkanie młodych naukowców. Cel konferencji był dwojaki, a to: dyskusja nad wyzwaniami, jakie
stoją przed młodymi badaczami procesów ludnościowych w zakresie metod analiz,
źródeł danych i problemów do rozwiązania oraz prezentacja własnych prac młodych
demografów polskich. Pierwszy cel zrealizowano poprzez zaproszenie wiodących
demografów europejskich, którzy przedstawili referaty będące podstawą dyskusji
o wyzwaniach demografii. Ta część obrad była prowadzona w języku angielskim.
Cel drugi osiągnięto poprzez prezentację referatów, w których uczestnicy konferencji
przedstawiali wyniki własnych prac realizowanych, przede wszystkim w związku ze
zdobywaniem stopni naukowych doktora lub doktora habilitowanego.
Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili będący członkami KND PAN:
1. prof. dr hab. Irena E. Kotowska, SGH w Warszawie – przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
2. dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE w Poznaniu – wiceprzewodnicząca KND
PAN,
3. dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. UEK w Krakowie,
4. prof. dr hab. Daniela Szymańska, UMK w Toruniu,
5. dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. UE we Wrocławiu,
6. sekretarz Komitetu Organizacyjnego: dr Anita Abramowska-Kmon, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie.
Konferencję Naukową Młodych Demografów otworzyła prof. dr hab. Irena
E. Kotowska, która przewodniczyła także obradom, w czasie których referaty przedstawili demografowie pracujący w europejskich ośrodkach naukowo-badawczych.
Byli to: dr Mikołaj Szołtysek (Max Planck Institute for Demographic Research),
który zaprezentował problematykę objętą tytułem Różnorodność, trwanie, zmiana:
nowe drogi w badaniach porównawczych nad europejskimi systemami rodziny,
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czy z ujęciem zjawisk demograficznych określonym jako Micro-Macro approaches
in Family Demography.
Kolejne sesje, w czasie których zabierali głos młodzi demografowie obejmowały
następującą problematykę:
Sesja I – w języku angielskim, prowadzona przez dr hab. Elżbietę Gołatę, prof.
UE w Poznaniu, wiceprzewodniczącą KND PAN
1. dr Anna Baranowska-Rataj, dr Anna Matysiak, dr Monika Mynarska, Does Lone
Motherhood Decrease Women’s Subjective Well Being? Evidence from Qualitative
and Quantitative Research,
2. mgr Marta Styrc, Martin Spielauer, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Later unions,
fewer children? The impact of changes in union formation and dissolution on
fertility
3. mgr Anna Rybińska, Late motherhood in Poland-exploratory study of lives of
women who gave birth after turning 35
4. dr Monika Mynarska, A note of discord in partners fertility intentions. How can
qualitative methods help us understand reproductive decision-making in couples?
5. mgr Izabela Grabowska, Age differences in employment in Poland in the years
1998–2008
6. dr Marcin Stonawski, Can demographically caused cognitive decline in China
and India be offset by investments in education?
7. mgr Zuzanna Brzozowska, Falling fertility driven by changes in women’s education and mothers’ age? An example of using decomposition in demography
Sesja II – prowadzona przez dr hab. Ireneusza Kuropkę, prof. UE we Wrocławiu
1. mgr Anna Ojrzyńska, Ocena trwania życia w zdrowiu populacji Polski z wykorzystaniem sumarycznych miar stanu zdrowia
2. dr Wiktoria Pantylej, Stan zdrowia i opieka medyczna mieszkańców Polski
Wschodniej (w świetle wskaźników statystycznych i oceny mieszkańców)
3. Dr Anna Sączewska-Piotrowska, Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce z wykorzystaniem modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym
4. dr Krzysztof Szwarc, Poziom życia ludności a zróżnicowanie sytuacji demograficznej w Polsce Zachodniej
5. mgr Paweł Strzelecki, Skąd się biorą założenia prognoz ludności? – mikrosymulacje jako narzędzie łączenia badań mikrodemograficznych i prognoz ludności
6. dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, dr Anna Nicińska, Ostatni rok życia w porównaniu z wcześniejszymi latami życia w świetle danych SHARE
Sesja III – prowadzona przez dr hab. Jolantę Kurkiewicz, prof. UEK w Krakowie
1. mgr Małgorzata Wróbel, Modele regresji dzietności liniowej i wielomianowej względem zmiennych rynku pracy w miastach 100-tysięcznych i większych
w pierwszej dekadzie XXI wieku
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2. dr Aleksandra Matuszewska-Janica, Staż pracy a różnice w strukturze zatrudnienia oraz wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
3. mgr Magdalena Popek, Zróżnicowanie postaw studentów względem kariery zawodowej i życia rodzinnego
4. dr Anita Abramowska-Kmon, Zadowolenie z życia osób w wieku 45–64 lata
w świetle wyników I rundy badania ‘Generacje, rodziny i płeć kulturowa (GGS-PL)’
Sesja IV – prowadzona przez dr hab. Marię Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE
w Katowicach
1. dr Krzysztof Tymicki, Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji
w kontekście czynników biologicznych
2. dr Łukasz Jurek, Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce
3. mgr inż. Radosław Murkowski, Obciążenie demograficzne w Europie w ujęciu
demografii potencjalnej
4. mgr Ewelina Słotwińska-Rosłanowska, dr Anna Kurowska, Uwarunkowania
decyzji rodzicielskich w Polsce na podstawie danych GGS-PL
Sesja V – prowadzona przez dr. hab. Sławomira Kurka, prof. UP w Krakowie
1. dr Tomasz Szubert, Ocena wybranych aspektów związanych z wychowaniem
dzieci przez osoby sprawne i niepełnosprawne
2. dr Anna Kurowska, dr Katarzyna Kocot-Górecka, Znaczenie sytuacji rodzinnej
i postaw wobec kulturowych ról płci w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn
posiadających dzieci
3. mgr Oskar Knapik, Bayesowskie modele hierarchiczne w analizie przestrzennego
zróżnicowania umieralności według wybranych przyczyn w Polsce z uwzględnieniem czynnika czasowego
4. mgr Anna Majdzińska, Klasyfikacja przestrzenna obszarów Europy w skali makro
i mezo z punktu widzenia procesów demograficznych
Na zakończenie obrad głos zabrała prof. dr hab. Janina Jóźwiak, honorowa
przewodnicząca KND PAN, a następnie prof. dr hab. Irena E. Kotowska dokonała
zamknięcia X Konferencji Młodych Demografów.
W konferencji wzięło udział 50 osób, w tym zaproszeni wykładowcy z zagranicy,
profesorowie z polskich uczelni oraz młodzi pracownicy naukowi. Wygłoszono 25
referatów, w tym 6 w języku angielskim w czasie sesji I. Dzięki temu możliwa była
dyskusja, w której uczestniczyli demografowie z ośrodków zagranicznych.
Następna XI Konferencja Naukowa Młodych Demografów w ramach Latającej
Szkoły Demografii nt. „Ludność i gospodarka w warunkach starzenia się populacji”
w daniach 18–20 września 2013 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Anita Abramowska-Kmon
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