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Przyszłość demograficzna a zdrowie 

(materiał prasowy na konferencję naukową: „Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów 
demograficznych do 2035 r.”, BRPO Warszawa 25 czerwca 2009 ) 

          W pracy podjęto próbę oszacowania skutków zmian w strukturze ludności według 
wieku - przewidywanych w prognozie demograficznej - dla zdrowia populacji i potrzeb 
związanych z opieką zdrowotną. Wykorzystano następujące  źródła danych 

 prognoza ludności na lata 2008-2035 
 

 wyniki badania stan zdrowia w 2004 r. 

  bieżące dane dot. umieralności według przyczyn (2007) 

  stan i struktura ludności według wieku (2004, 2007) 

Dokonując szacunków prognostycznych założono, że: 

  zachowania zdrowotne nie zmienią się, 

 Nie zostaną uwzględnione ew. pozytywne zmiany w żywieniu, aktywności ruchowej                 
i postęp w medycynie, poprawa w zakresie dostępności do usług opieki zdrowotnej                 
i ich jakości 

  oszacowane wskaźniki są wynikiem jedynie zmian w strukturze ludności według 
wieku (postępującego starzenia się populacji); 

Podsumowanie: 

 zmiany przewidziane prognozą demograficzną będą miały znaczący wpływ                       
na sytuację zdrowotną ludności; 

 tylko z powodu starzenia się populacji zwiększy się istotnie odsetek osób 
potrzebujących podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej; 

 jeżeli nie zaistnieją inne czynniki - o charakterze pozytywnym, oddziałujące                       
w odwrotnym kierunku - istotnie pogorszy się stan zdrowia populacji i zwiększą 
potrzeby w zakresie nie tylko porad lekarskich, ale też usług opiekuńczych                       
oraz znacząco wzrosną wydatki na ochronę zdrowia; 

 zgodnie z przyjętymi w pracy założeniami metodologicznymi można spodziewać się 
znaczącego wzrostu odsetka populacji osób dorosłych cierpiących na: chorobę 
wieńcową, nowotwory, nadciśnienie tętnicze, astmę, cukrzycę, zapalenie stawów; 
stosunkowo niewielki wzrost odsetka może dotyczyć  chorób, które występują                        
z podobną częstością niezależnie od grupy wiekowej: schorzeń kręgosłupa i nerwicy; 

 można przewidywać zmniejszenie udziału osób nie leczących się oraz: zwiększenie 
udziału pacjentów korzystających w ciągu roku z wizyt lekarskich czterokrotnie                      
i częściej oraz udziału osób leczonych w szpitalach a także istotny wzrost odsetka 
osób zażywających leki;   

 w listopadzie/grudniu br. zostanie przeprowadzone kolejne badanie stanu zdrowia 
ludności, którego wyniki w porównaniu do badania 2004 r. pozwolą zobrazować 
tendencje dotyczące samooceny stanu zdrowia i potrzeb w zakresie opieki medycznej. 



Prognoza ludności na lata 2008–2035 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH 

Wyciąg 

(na konferencję naukową „Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 r.”BRPO W-wa, 2009) 

Założenia dotyczące przyszłych zmian umieralności i stanu zdrowia ludności 

          Założenia do najnowszej prognozy umieralności oparte są na koncepcji przyjętej w 

prognozie GUS na lata 2003-2030. Uwzględniała ona trendy, jakie miały miejsce w krajach 

rozwiniętych (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Norwegia, 

Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone 

Ameryki) i wyznaczała opóźnienie zmian umieralności w Polsce w stosunku do tych krajów. 

           Generalnie, można oczekiwać, że upowszechnienie pro-zdrowotnego stylu życia, 

zmiany struktury wykształcenia ludności, zwiększenie dostępności usług medycznych i 

opiekuńczych oraz podnoszenie jakości tych usług będzie prowadzić do systematycznego 

obniżania umieralności. Jednak stopień, w jakim korzyści osiągane z tego tytułu będą 

przewyższać wpływ działającego w odwrotnym kierunku starzenia się ludności, będzie 

zależeć od siły wpływu czynników zmniejszających natężenie umieralności. W związku z 

tym zaproponowano trzy warianty przewidywanych zmian długości przeciętnego trwania 

życia oraz natężenia zgonów w Polsce. 

         Pierwszy wariant zakłada równomierny, ale niewielki spadek poziomu natężenia 

zgonów. Opóźnienie Polski w stosunku do krajów rozwiniętych będzie utrzymywało się na 

obecnym poziomie, tj. 21 – 22 lata. Generalnie, za jego realizacją przemawiają możliwe 

trudności w funkcjonowaniu sektora usług medycznych i rozwoju usług opiekuńczych. 

Jednym z czynników ograniczających poprawę jest emigracja dobrze wykwalifikowanych 

pracowników służby zdrowia. Ze względu na bardziej zaawansowany proces starzenia się 

społeczeństwa w wysoko rozwiniętych krajach europejskich (Niemcy, Niderlandy, Francja, 

Irlandia, Dania, Szwajcaria, Szwecja) wzrasta zapotrzebowanie na opiekę medyczną, a polscy 

lekarze i pielęgniarki są poszukiwani, doceniani za doświadczenie i rzetelne podejście do 

wykonywanych obowiązków. Jeśli już dziś nie zostaną podjęte działania mające na celu 

zatrzymanie w kraju kadry medycznej, zwiększenie dostępu do usług medycznych, a także 

rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych, to przy przewidywanym przyśpieszeniu 

procesu starzenia się ludności Polski korzyści wynikające ze zmian w stylu życia i struktur 



społecznych oraz osiągnięć medycznych nie zostaną w pełni wykorzystane i nie można będzie 

oczekiwać istotnej poprawy w umieralności i trwaniu życia. 

            W wariancie drugim przewiduje się, iż w Polsce nadal będzie obserwowane 

korzystne zjawisko spadku natężenia zgonów. Nie będzie ono jednak tak znaczne jak w latach 

dziewięćdziesiątych. Szacuje się, że przeciętne trwanie życia w Polsce w 2035 roku będzie 

zbliżone do wielkości osiąganych w krajach rozwiniętych 15 lat wcześniej. Za wariantem tym 

przemawiają wcześniej wspomniane, pozytywne zmiany w stylu życia Polaków: poprawa 

sposobu żywienia, zmniejszenie częstości palenia, zmniejszenie i zmiana struktury spożycia 

alkoholu. Ważnym także argumentem jest stały wzrost odsetka osób z wykształceniem 

ponadpodstawowym (z 55% w 1988 r. do 67% w 2002 r.), a tym samym coraz większa 

świadomość społeczeństwa co do istoty pro-zdrowotnego stylu życia. Również rozwój usług 

medycznych i opiekuńczych zwiększa możliwości dotarcia z opieką lekarską do 

potrzebujących pacjentów. Dzięki zastosowaniu – w niedalekiej przyszłości – technik 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w środowisku medycznym uległby skróceniu 

czas oczekiwania chorego na konsultację czy zgromadzenie i wymianę niezbędnych dla 

pacjenta danych i informacji medycznych. Tym samym zaistniałaby możliwość szybszego 

postawienia ostatecznej diagnozy i zastosowanie odpowiednich procedur leczniczych 

adekwatnych do potrzeb pacjenta. Miejsce przebywania konsultanta – specjalisty nie będzie 

miało większego znaczenia. Wystarczy, aby miał dostęp do Internetu, sieci informatycznej 

lub nawet tylko telefonicznej. 

          Wariant trzeci stanowi „wypadkową” wyżej zaproponowanych wariantów. Przewiduje 

się, że przeciętne trwanie życia w Polsce w 2035 roku będzie zbliżone do wielkości 

osiąganych w krajach rozwiniętych 17 lat wcześniej.  

       Wydaje się, że spośród przedstawionych scenariuszy najbardziej prawdopodobny jest 

wariant pierwszy, a więc zakładający wolniejsze tempo spadku natężenia zgonów. Wskazują 

na to następujące okoliczności: 

•  Starzenie się ludności – gwałtowne po 2020 roku. 

•  Już od kilku lat tempo spadku natężenia zgonów jest mniejsze niż notowane w dekadzie lat   

   dziewięćdziesiątych i prawdopodobnie taka tendencja utrzyma się w perspektywie. 

•  Długie oczekiwanie na usługi specjalistyczne i dysproporcje w rozmieszczeniu ośrodków  



    intensywnej opieki kardiologicznej  

•  Gwałtownie rośnie umieralność na nowotwory w starszych grupach wieku, 

•  Wzrost średniego wieku kobiet rodzących dzieci może być przyczyną zahamowania  

    obniżania się umieralności niemowląt21 

•   Korzystne dla ochrony zdrowia ludności efekty restrukturyzacji służby zdrowia mogą być  

    widoczne dopiero w odległej perspektywie. Efekty wynikające z lepszej diagnostyki oraz  

    bardziej skutecznych metod leczenia mogą oddziaływać mniej skutecznie na poprawę stanu  

    zdrowia ludności z uwagi na kondycję finansową służby zdrowia. 

•  Brak systemu medycyny szkolnej pociągające za sobą narastanie zagrożeń i problemów  

    zdrowotnych młodego pokolenia. W konsekwencji nie będzie możliwości osiągnięcia w  

    populacji osób dorosłych należytego postępu w zakresie prewencji pierwotnej chorób  

    układu krążenia i chorób nowotworowych. 

• Mimo ogólnych korzystnych zmian stylu życia Polaków rezultaty badań stanu zdrowia   

   przeprowadzonego przez GUS wskazują też na pewne zachowania ryzykowne: 

1. W Polsce występuje duże ryzyko zgonu spowodowane paleniem tytoniu. Nadal co 

czwarty dorosły Polak pali tytoń codziennie (33,9% mężczyzn i 19,3% kobiet) mimo, 

iż w okresie 1996 – 2004 udział mężczyzn palących tytoń zmniejszył się znacząco (z 

47,3% do 38,0%), jednak wśród kobiet spadek był niewielki (z 24,4% do 23,1%). 

2. Coraz więcej osób dorosłych pije alkohol. Do całkowitej abstynencji w ciągu ostatnich 

12 miesięcy przyznało się tylko 25% badanych osób (w 1996 r. – prawie 30%). 

Zwiększył się również odsetek kobiet pijących alkohol (ponad 67% w 2004 r. i 

niespełna 60% w 1996 r.); udział mężczyzn pijących alkohol wyniósł ponad 83% i był 

nieznacznie wyższy niż w 1996 r. (81%). 

3. Występowanie nadwagi czy otyłości, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, jest 

powodem wielu schorzeń. Co trzecia osoba dorosła waży zbyt dużo, a co ósma jest 

nawet otyła. 



4. Większość dorosłych Polaków spędza czas wolny w sposób bierny lub wykonując 

czynności niewymagające zbyt intensywnej aktywności fizycznej. Wymienione 

czynniki zdają się przemawiać za hipotezą, że obserwowane od początku lat 

dziewięćdziesiątych tempo spadku umieralności w Polsce ulegnie spowolnieniu. 

Zgodnie z wariantem pierwszym prognozy, największe zmiany w umieralności będą 

dotyczyły mężczyzn w wieku 40-64 lata (redukcja nadumieralności mężczyzn) – wielkość 

współczynników zgonów w 2035 r. zmniejszy się w stosunku do 2006 r. nawet o ponad 50%. 

Dla chłopców w wieku 0-4 lata spadek współczynnika będzie sięgał 45-50%. Wśród kobiet 

spadek natężenia zgonów będzie mniejszy. Największe różnice będą dotyczyły dziewczynek 

w wieku 0-4 i 10-14 lat. Współczynniki zgonów w 2035 r. będą niższe – od obecnie 

notowanych wielkości – o 44-50%. Dość istotne zmiany będą notowane również u kobiet w 

wieku 50-59 lat – spadek o około 40%. Tym samym różnica między długością trwania życia 

mężczyzn i kobiet, która obecnie wynosi 8,7 roku, zmniejszy się do niespełna 6 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. G. Uścińska, UW, IPiSS 

Dyr. H. Zalewska, ZUS 

 

PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

(materiał prasowy na konferencję naukową: „Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów 
demograficznych do 2035 r.”, BRPO Warszawa 25 czerwca 2009 ) 

 

  Procesy  demograficzne,  poprzez  swój  silny,  bezpośredni  wpływ  na  liczby 
świadczeniobiorców i ubezpieczonych (tj. osób opłacających składki na ubezpieczenia 
społeczne)  oddziałują  istotnie  na  sytuację  finansową  Funduszu  Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Wyniki  prognozy  demograficznej  należy  w  tym  kontekście  uznać  za  co  najmniej 
niepokojące.  Prognozuje  się  bowiem  wzrost  udziału  populacji  w  wieku 
poprodukcyjnym w całej populacji – z 16,0% w 2007 r. do blisko 27% w 2035 r. 

Niekorzystne  zmiany w  strukturze  demograficznej  dobrze  obrazuje  stosunek  liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym do  liczby osób w wieku produkcyjnym. W 2007 r. na 
1000  osób  w  wieku  produkcyjnym  przypadało  średnio  248  osób  w  wieku 
poprodukcyjnym, w 2035 r.  liczba ta – zgodnie z prognozą demograficzną – wynosić 
będzie 464. Polacy będą średnio coraz starsi.  

• Jak  te  zmiany  demograficzne  wpłyną  na  przyszłą  sytuację  finansową 
ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza ubezpieczenia emerytalnego? 

• Czy  środki  zgromadzone w Funduszu Rezerwy Demograficznej wystarczą na 
pokrycie  „deficytu  funduszu  emerytalnego  wynikającego  z  przyczyn 
demograficznych”? 

• Wiek emerytalny w Polsce – jak powinien być ustalony? 

• Co  ze  zmianami w  systemie  rentowym?  Przypomnijmy,  że wraz  z  reformą 
emerytalną nie wprowadzono zmian w systemie rentowym. 

 

 

 



(Materiał prasowy na Konferencję w BRPO 25 czerwca 2009r opracowany na podstawie prezentacji Ewolucja 
rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy autorstwa Prof. Zbigniewa Strzeleckiego i prof. Janusza 
Witkowskiego z 14 maja 2009 r -  Rządowa Rada Ludnościowa,  Warszawa.)  
 

 

MAŁO OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY DEMOGRAFICZNE POLSKI DO 2035 r. 

 

1. Powolny wzrost współczynnika dzietności, spadek liczby urodzeń po 2011 roku.  
Warianty przyszłych zmian współczynnika dzietności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Systematyczna ale znacznie wolniejsza poprawa umieralności – niewielki spadek 
natężenia zgonów 

 

Przeciętne dalsze trwanie życia ‐ prognoza do 2035 roku 
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Urodzenia i zgony 1990‐2007 oraz prognoza na lata 2008‐2035 
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3. Wzrost liczby wewnętrznych migracji definitywnych do 2012 roku, a następnie 
stopniowy spadek. 
‐ W całym okresie większa mobilność ludności miast niż ludności wsi (po stronie napływu i odpływu).  
‐ Malejące saldo migracji wewnętrznych w miastach (ujemne) i na wsi dodatnie. 

4. Rosnąca imigracja definitywna do Polski oraz malejąca emigracja definitywna z Polski do 
2020 roku. 
‐ Ujemne saldo migracji zagranicznych do 2017 roku i dodatnie saldo  
od 2018 roku.  

Założenia prognostyczne dla Polski na lata 2008‐2035 

Założenia 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Współczynnik dzietności ogólnej 
Miasto 1,28 1,36 1,4 1,42 1,43 1,44
Wieś 1,47 1,49 1,49 1,48 1,47 1,46
Średni wiek rodzenia 
Miasto 29,13 29,75 30,24 30,61 30,85 30,97
Wieś 28,49 29,03 29,5 29,91 30,25 30,53
Przeciętne dalsze trwanie życia 
Mężczyźni 71,4 72,3 73,4 74,6 75,8 77,1
Kobiety 79,8 80,2 80,8 81,5 82,2 82,9
Migracje wewnętrzne definitywne (na pobyt stały) w tys. 
Miasto             

Napływ 287, 4 288, 0 241, 4 241, 4 241, 4 241, 4
Odpływ 324, 0 307, 0 245, 4 245, 4 245, 4 245, 4

Wieś             
Napływ 245, 6 222, 0 178, 6 178, 6 178, 6 178, 6
Odpływ 209, 1 203, 0 174, 6 174, 6 174, 6 174, 6

Migracje zagraniczne definitywne (na pobyt stały) w tys. 
Miasto             

Imigracja 13, 4 16, 5 21, 5 21, 5 21, 5 21, 5
Emigracja 28, 8 24, 0 14, 4 14, 4 14, 4 14, 4

Wieś             
Imigracja 4, 9 6, 0 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5
Emigracja 11, 2 9, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6

  

 



5. Systematyczny ubytek liczby ludności Polski 

Ludność Polski w latach 1946‐2008oraz prognoza na lata 2009‐2035 
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Prognozowane stany ludności oraz dynamika zmian w latach 2007‐2035 

Lata 

Liczba ludności   
(stan w końcu 

okresu) 
(w tys.) 

Dynamika zmian w 
stosunku do 

poprzedzającego okresu 
(w %) 

Przyrosty/ 
ubytki ludności 

(w tys.) 

2007 38115,6 -0,03 -10,0 
2008 38107,4 -0,02 -8,2 
2009 38100,7 -0,02 -6,8 
2010 38092,0 -0,02 -8,7 
2011 38081,7 -0,03 -10,2 
2012 38069,1 -0,03 -12,6 
2013 38056,0 -0,03 -13,1 
2014 38037,1 -0,05 -18,9 
2015 38016,1 -0,06 -21,1 

2015-2020 37829,9 -0,12 -186,2 
2020-2025 37438,1 -0,26 -391,8 
2025-2030 36796,0 -0,43 -642,1 
2030-2035 35993,1 -0,55 -803,0 

Dla 2007 roku dane rzeczywiste   
  

 

6. Przeobrażenia w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku 

- Postępujący proces starzenia się ludności Polski 
- Ubytek i starzenie się ludności w wieku produkcyjnym 
- Malejąca liczba dzieci i młodzieży 
- Ubytek kobiet w wieku prokreacyjnym  



- Ludność według ekonomicznych grup wieku w wybranych latach 
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Zmiany liczby ludności według wieku w latach 2007–2035 (w tys.)  

Grupy wieku 2008 2009 2010
2010-
2015

2015-
2020

2020-
2025

2025-
2030

2030-
2035

0-17 -150,8 -131,5 -98,1 -189,5 41,5 -143 -563,9 -620,5

18-59/64 38,8 15,9 -29,4 -852,8 -1215,2 -877,6 -370,6 -515

18-44 16 14,6 -4,2 -288,7 -933 -1249,5 -1198,4 -789,9

45-59/64 22,8 1,3 -25,2 -564,1 -282,1 371,9 827,8 274,9

60+/65+ 103,8 108,8 118,8 966,4 987,5 628,8 292,4 332,6

15-49a) -88,2 -83 -79,3 -327,4 -331,5 -392,7 -519,8 -665,8
a) zmiany dotyczą tylko  kobiet

 

7. Głębokie zmiany w strukturze ludności według wieku 

Ludność według płci i wieku w 2020 roku 
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Ludność według płci i wieku w 2035 roku 
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