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Elementy polityki prorodzinnej i ich skuteczność 

prof. dr hab. Jan Paradysz 

Z danych publikowanych przez GUS wynika, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Pod tym 

względem Polska nie jest wyjątkiem wśród rozwiniętych krajów świata. Według najnowszych danych 

ONZ obecnie, około 2020 r., w Polsce jest  26,6%  osób powyżej 59 roku życia. Daje nam to 26 miejsce 

na świecie, między innymi za Japonią (35,7%; pierwsze miejsce), Włochami (30,9%; 2), Portugalią 

(30,2%; 3), Niemcami (29,5%; 7) i Francją  (27,9%; 16 pozycja w rankingu światowym).  Jak z tego 

wynika, w ściślej czołówce światowej starości jeszcze nie jesteśmy, ale związane z tym problemy już 

się zaczynają. Konsekwencji starzenia się ludności jest wiele. Ma ono wpływ na rynek pracy, politykę 

społeczną, systemy emerytalne, różne działy ekonomii, zachowania wyborcze a nawet - jak w przypadku 

epidemii COVID-19 - umieralność ludności. Nie zawsze i nie dla każdego podmiotu w systemie 

funkcjonowania państwa są to konsekwencje negatywne. Nie wdając się w daleko idące dywagacje 

przedstawię problem starzenia się społeczeństwa z punktu widzenia reprodukcji ludności, kiedy 

konsekwencje starzenia się ludności możemy podzielić na takie, które widzimy już teraz w zamożnych 

krajach o wyższym od nas trwaniu życia i bardziej zaawansowanej starości demograficznej oraz te, 

których nie sposób dzisiaj przewidzieć. W długim okresie, rzędu 30-50 lat, proces starzenia się ludności 

jest rezultatem dwóch tendencji, to znaczy spadku dzietności kobiet oraz wzrostu trwania życia. W 

krótszym okresie, doraźnie, możemy jeszcze uwzględniać migracje międzynarodowe. W krótkim 

okresie imigracja poprawia naszą strukturę ludności według wieku, ale w dłuższym czasie imigranci też 

się starzeją i ich wpływ na poprawę sytuacji demograficznej naszego kraju będzie się zmniejszać, a 

mogą się pojawić niezbyt korzystne dla autochtonów następstwa tych doraźnych niegdyś działań o 

charakterze koniunkturalnym. Na przykład, w polskiej publicystyce często wysuwano postulat 

"ściągania" do Polski tych ludów, które są nam bliskie pod względem kulturowym (język, religia, rola 

w najnowszej historii) wskazując najczęściej na Ukraińców i Białorusinów, ale z zasady pomijając 

Rosjan. Nie wiele z tych dyskusji wynikało. Poza sporadycznymi przypadkami w ciągu ostatnich 30 lat 

nie sprowadzono nawet potomków tej ludności polskiego pochodzenia, która niegdyś, po agresji ZSRR 

na Polskę 17 września 1939 r. została zesłana w głąb "Kraju Rad". Dopiero poprawa koniunktury 

ekonomicznej Polski po 2015 r. spowodowała napływ poszukujących u nas pracy, głównie Ukraińców, 

ale także i mniej podobnych do Polaków pod względem kulturowym Wietnamczyków, Hindusów czy 

Chińczyków. Nie mamy, co prawda, dobrych statystyk bezpośrednio dotyczących tych migracji, ale o 

ich dynamice pośrednio nas informują tablice pl_uro_2015_00_66.xlsx i pl_uro_2018_00_66.xlsx w 

bazie DEMOGRAFIA (Urodzenia  żywe według obywatelstwa, płci noworodka i miejsca zamieszkania 

matki). Wśród tych matek niepolskiego obywatelstwa dominowały Ukrainki, które w 2015 r. stanowiły 

36,1%, przed Wietnamkami 14,6%, Rosjankami 6,4% i Chinkami 6,2%. W ciągu czterech lat 2015-

2018 liczba dzieci urodzonych przez Ukrainki w Polsce wzrosła z 457 do 2105, czyli o 360,6% a ich 
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udział wśród matek niepolskiego obywatelstwa wynosi aż 61,8%. Następne w tym rankingu są 

Wietnamki (5,4%), Rosjanki (4,9%), Białorusinki (3,7%), Bułgarki (3,1%) i Hinduski (2,5%), które 

zarazem wykazały się najwyższym wskaźnikiem przyrostu urodzeń, o 372,2%.  Z powyższego nie 

należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, gdyż Hinduski w 2015 r. urodziły tylko 18 dzieci. Nie 

sądzę jednak, żeby imigracja ze wschodu okazała się skutecznym remedium na starzenie się ludności 

Polski oraz podwyższenia wskaźników reprodukcji ludności. Imigranci kulturowo podobni do 

autochtonów łatwiej asymilują, ale też i łatwiej przejmują od miejscowych nowe wartości, w tym naszą 

niemoc reprodukcyjną. Bywa jednak i tak, że imigranci zachowują i swoją witalność i, w swoim 

rozumieniu, własny zdrowy kościec moralny, ale nie musi to oznaczać rozwiązanie problemów 

demograficznych dla danego kraju. Jest wiele przykładów utraty własnej tożsamości narodowej czy 

etnicznej na skutek najazdów bądź ściąganych do pracy imigrantów. W przypadku USA mogą to być 

relacje między Europejczykami a Indianami, a obecnie dla autochtonów zagrożeniem jawią się spore 

skupiska ludności muzułmańskiej w Europie zachodniej i północnej. Jak widać, w obu przypadkach 

ludności autochtonicznej to na dobre nie wyszło.  

Jednakże do najpoważniejszych już dzisiaj skutków starzenia się ludności należy masowa 

eksterminacja osób starych i niedołężnych pod zakłamaną nazwą eutanazji. W takich krajach, jak 

Francja, Belgia i Holandia, z prawa do "godnej śmierci"  korzysta  już dzisiaj po kilka tysięcy rocznie 

osób bezpośrednio "zainteresowanych" i zapewne kilkakrotnie więcej, jeśli się uwzględni członków ich 

rodzin, opiekunów i pewnej części zwykłych podatników, dla których przeznaczeni do eutanazji 

stanowiliby problem ekonomiczny.  Albowiem, jak uczą nas doświadczenia związane z aborcją, 

otwarcie bramy do piekieł w postaci dopuszczalności przerwania ciąży, wróży przedsiębiorstwu "dobra 

śmierć" szerokie perspektywy. Można przypuszczać, że wzorem historii rozwoju aborcyjnego biznesu 

niebawem pojawią ludzkie hieny ekonomicznie zainteresowane wysyłaniem bliźnich na tamten świat. 

Mechanizmy mogą być tutaj różne. Jednym z możliwych jest ten, który odsłania dokumentalny film 

BBC pt. Łowcy Skór - Łódzki Nekrobiznes,  niekiedy zakazywany w Polsce, jest obecnie dostępny na 

YouTube. Sądzę, że pojawią się inne nowe możliwości budowy mechanizmów ostatecznego 

rozwiązania problemu ludzi starych w przyszłości.  

Optymistyczne jest to, że skutkiem naszego marazmu w ochronie zdrowia oraz stagnacji a 

nieraz i regresu w latach 70 i 80 XX wieku, jesteśmy opóźnieni około 20 lat do osiągnięcia tych 

wskaźników starości, jakie obserwujemy w Europie południowej i zachodniej oraz w Skandynawii. 

Paradoksalnie, jest to teraz nasz atut i mamy trochę czasu na odpowiednie działania ratunkowe.  Tym 

niemniej uważam, że wprowadzenie programu Rodzina 500+ było  ostatnim momentem na podjęcie 

próby zmiany polityki na prorodzinną.  
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Czy mechanizmy polityki prorodzinnej, np. program Rodzina 500+ mogą mieć wpływ na 
wyhamowywanie starzenia się polskiego społeczeństwa? 

Przed odpowiedzią na to pytanie warto sobie uporządkować zasadnicze pojęcia. Przede wszystkim  

należy zdać sobie sprawę, czym był program Rodzina 500+? Jeśli bowiem chodzi wyłącznie o 

ekonomiczne stymulanty dzietności, to mamy do wyboru wiele różnych środków wspomagania rozwoju 

rodziny, począwszy od bezpośredniego wynagradzania kobiety niezwłocznie po urodzeniu dziecka 

("becikowe"), kombinacji instrumentów podatkowych aż do mniej lub bardziej "powszechnego 

rozdawnictwa", jak nazywają program Rodzina 500+ jego wrogowie. Wbrew powszechnie 

wyrażanym opiniom z różnych stron, moim zdaniem, realizowany w latach 2016 -2019 program 

Rodzina 500+ nie był nastawiony wyłącznie na bezpośrednie wspieranie decyzji prokreacyjnych. 
Po pierwsze, nie obejmował kobiet z jednym dzieckiem, które mogłyby być zainteresowane pomocą 

materialną przy decyzji urodzenia drugiego. Po drugie, dotyczył wcześniej urodzonych dzieci od 

drugiego wzwyż, a więc faktycznym jego celem była poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin, w tym 

starszych kobiet, które w dużej części znajdowały się w okresie mocno obniżonej zdolności do rodzenia 

dzieci, a niekiedy nawet były już po klimakterium. Należy to mieć na uwadze przy ocenie efektywności 

tego programu. Niestety, ani na stronach GUS ani Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej nie potrafiłem znaleźć informacji odnośnie wieku kobiet i liczby dzieci na utrzymaniu 

do 18 roku życia, które korzystały z programu Rodzina 500+. Jest to minimum informacji, żeby 
można było zbadać jego efektywność  w sposób bezpośredni. W związku z tym, jesteśmy zdani na 

pośrednie szacunki efektywności programu Rodzina 500+. W tym celu posłużę się trzema metodami: 

1) porównanie rzeczywistych ogólnych liczb urodzeń z wcześniejszą prognozą GUS (analiza prognoz 

wygasłych), 2) porównanie średniej dzietności kobiet w latach 2016-2018 ze średnimi z okresu 

bezpośrednio poprzedzającego działanie programu Rodzina 500+ (lata 2013-2015), 3) własną 

metodologią badania odstępów między urodzeniami w ujęciu transwersalnym na podstawie 

zintegrowanego systemu analizy płodności kobiet (ZSAPK)1.  

Metoda 1 pośredniej oceny efektywności programu Rodzina 500+. Prognoza GUS 

przewidywała spadek liczby urodzeń z 360,4 tys. w 2014 r. aż do 2037 r., kiedy ich liczba miałaby się 

ustabilizować na poziomie 273 tysięcy. Byłby to spadek od 2014 r. o prawie  25%. Porównując różnice 
między prognozą a danymi rzeczywistymi, można powiedzieć, że dzięki programowi Rodzina  
500+ w latach 2016-2018 urodziło ponad 130 tysięcy dzieci więcej, co w liczbach względnych 

 
1Metodę i szczegółowe wyniki przedstawiłem wcześniej, por.  J. Paradysz, Polityka rodzinna wobec aktualnej 

sytuacji demograficznej Polski. [w:] Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna. Redakcja naukowa J. 
Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018, s. 26-59, oraz J. 

Paradysz, Zintegrowane systemy analizy reprodukcji ludności. Konferencja Naukowa „Metodologia Badań 
Statystycznych” – MET2019, Warszawa, 3-5 lipca 2019.  
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oznacza wzrost o 11,3%. Najwięcej urodzeń było w 2017 r., kiedy po raz pierwszy od 2010 r. liczba 

urodzeń przekroczyła 400 tysięcy (dokładniej 402 tysiące).  W 2018 r. znowu obserwujemy spadek 

liczby dzieci o 3,5% chociaż ogólna liczba urodzeń 388,2 tys. była wyższa od tych z lat 2012-2016.  

Niestety, rok 2019 będzie gorszy od lat 2017-2018, ale dość gruby szacunek wskazuje, że 375 tysięcy 

oznacza tutaj znaczną poprawę w stosunku do wartości prognozowanej (342,7 tys.). 

Metoda 2 pośredniej oceny efektywności programu Rodzina 500+. Oceniając program 

Rodzina 500+ nie sposób nie zwrócić uwagi na jego geografię oddziaływania i na zmiany reprodukcji 

ludności w przekroju terytorialnym. W tym celu porównamy dwa trzyletnie okresy, jeden przed 

wprowadzeniem programu Rodzina 500+ (lata 2013-2015) a drugi po jego uruchomieniu (2016-2018).  

Na poziomie całego kraju efektywność programu Rodzina 500+ była znacząca, gdyż współczynnik 

dzietności kobiet (w języku angielskim total fertility rate, dalej w skrócie TFR) wzrósł z 1,278 w latach 

2013-2015 do 1,415 dziecka na kobietę w okresie 2016-2018, czyli o 10,7%. Przy zastrzeżeniach 

poczynionych wyżej odnośnie programu 500+ jako narzędzia pronatalistycznego, uważam to za dobry 

wynik. W przekroju województw, najlepszy rezultat osiągnęło woj. pomorskie, gdzie TFR wzrósł z 

1,384 do 1,576 dziecka, czyli o 13,9%. Następne województwa uszeregowały się w takim oto porządku: 

podlaskie (z 1,213 do 1,366; wzrost dzietności o 12,6%), opolskie (z 1,112 do 1,248; o 12,2%) 

wielkopolskie (z 1,366 do 1,532; o 12,1%), małopolskie (z 1,303 do 1,461; o 12,1%),  dolnośląskie (z 

1,195 do 1,338;  o 12,0%),  mazowieckie (z 1,375 do 1,539; o 11,9%). Poniżej średniej krajowej znalazły 

się kolejno: łódzkie (z 1,254 do 1,376; wzrost o 9,8%), podkarpackie  (z 1,214 do 1,332; o 9,7%), śląskie 

(z 1,256 do 1,378; o 9,7%), zachodniopomorskie (z 1,217 do 1,333; o 9,6%), lubuskie (z 1,255 do 1,369: 

o 9,1%), kujawsko-pomorskie (z 1,262 do 1,367;  o 8,3%), warmińsko-mazurskie (z 1,249 do 1,352: o 

8,3%), lubelskie (z 1,241 do 1,331: o 7,2%), świętokrzyskie (z 1,175 do 1,241; o 5,7%). W zasadzie 

potwierdzają się nasze wcześniejsze spostrzeżenia, że istnieje znaczny wzrost dzietności kobiet w 

Polsce i można zaryzykować tezę, że stało się to dzięki programowi Rodzina 500+.  

Zejdźmy niżej, na poziom powiatów, wśród których mamy także informacje dla dużych 

miast liczących powyżej 100 tysięcy raz tych nie mających tej liczby mieszkańców, ale będących 

siedzibami dawnych mniejszych województw (na przykład Krosno, Leszno, Łomża i kilka innych). 

Poniżej, w dwóch tablicach, przedstawiam dzietność kobiet oraz średni wiek macierzyństwa w 

wybranych powiatach. Te dwa parametry mówią nam o stopniu zaawansowania obecnego przejścia 

demograficznego z charakterystyczną cechą późnego macierzyństwa, jaki jest coraz powszechniej 

obowiązujący w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. W "starych" krajach UE średni wiek 

macierzyństwa od dawna przekroczył 30 lat i nadal jeszcze wzrasta, a w krajach "nowej" Unii jest o 

około dwa lata niższy, ale wykazuje dużą dynamikę wzrostu. Polskie powiaty są zbyt małymi 

jednostkami przestrzennymi dla posłużenia się metodami bezpośrednimi szacowania dzietności kobiet 

oraz średniego wieku macierzyństwa. Żeby więc zmniejszyć rolę błędów losowych, posłużymy się 

dwoma okresami trzyletnimi: średnią z lat 2013-2015, a więc  przed wprowadzeniem programu Rodzina 
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500+, oraz po jego zastosowaniu - średnia z okresu 2016-2018. Z uwagi na dużą liczbę powiatów, 

ograniczę się do zaprezentowania po dziesiątce "najlepszych" i "najgorszych" w każdym z dwóch ujęć. 

W tablicy 1 uporządkowano powiaty według wielkości współczynnika dzietności w okresie 2016-2018. 

Na pierwszym miejscu znalazł się powiat kartuski w woj. pomorskim. Tenże powiat był jedynym z 

dzietnością powyżej dwójki dzieci na kobietę i chociaż odnotował prawie dwudziestoprocentowy jej 

wzrost, to można by się zastanawiać, czy stało się to skutkiem programu Rodzina 500+. Po pierwsze, 

we wcześniejszym okresie tenże powiat także zajmował pierwsze miejsce w Polsce. Po drugie, stale 

jeszcze wzrasta w powiecie kartuskim przeciętny wiek macierzyństwa, co świadczy o ciągle 

niedokończonym tutaj procesie zmian rozkładów płodności w generacjach rzeczywistych. To ostatnie 

spostrzeżenie dotyczy pozostałych powiatów, i to zarówno w górnej, jak i dolnej części rankingu.  

Tablica 1. Ranking powiatów o najwyższych i najniższych współczynnikach dzietności kobiet po 

wprowadzeniu programu Rodzina 500+ (lata 2016-2018) na tle trzyletniego  okresu 2013-2015. 

Pozycja w 

rankingu 

Powiat Nr 

woj. 

Współczynniki dzietności 

teoretycznej kobiet (TFR) 

Średni wiek macierzyństwa 

2013_15 2016_18 %% 2013_15 2016_18 %% 

 Powiaty o najwyższej dzietności kobiet w latach 2016 - 2018   

1     kartuski                    22 1,83 2,19 119,5 28,7 29,1 101,3 

2     wejherowski                 22 1,60 1,82 113,7 28,5 28,7 100,8 

3     garwoliński                 14 1,63 1,79 110,2 29,4 30,0 102,1 

4     kościerski                  22 1,58 1,79 112,8 28,1 28,7 101,9 

5     piaseczyński                14 1,47 1,77 120,2 29,9 30,3 101,2 

6     poznański                   30 1,47 1,76 120,0 29,6 29,9 101,1 

7     wołomiński                  14 1,49 1,75 117,5 29,5 29,8 101,1 

8     grodziski                   30 1,53 1,74 113,8 28,4 29,1 102,3 

9     limanowski                  12 1,66 1,72 103,7 29,4 29,7 101,2 

10     średzki                     30 1,54 1,71 111,4 28,7 28,9 100,7 

 Powiaty o najniższej dzietności kobiet w latach 2016 - 2018   

388     niżański                    18 1,05 1,13 108,1 29,1 29,5 101,3 

389     Chełm                       6 1,07 1,12 105,6 29,4 29,7 101,0 

390     wałbrzyski                  2 1,09 1,12 102,9 28,4 28,8 101,2 

391     Zamość                      6 1,11 1,11 100,6 29,5 29,6 100,5 

392     skarżyski                   26 1,12 1,11 98,4 29,1 29,6 101,7 

393     jeleniogórski               2 1,08 1,09 100,7 28,3 29,0 102,6 

394     ząbkowicki                  2 1,10 1,09 98,7 28,6 29,1 101,8 

395     kazimierski                 26 0,98 1,08 110,8 28,6 28,9 101,1 

396     ostrowiecki                 26 1,06 1,07 101,3 28,4 29,1 102,4 

397     Sopot                       22 1,01 1,04 103,0 31,1 30,7 99,0 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych w bazie DEMOGRAFIA, GUS, Warszawa.  
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W tablicy 2 powiaty zostały uporządkowane według wielkości względnego przyrostu  
współczynnika dzietności w okresie 2016-2018 w stosunku do poprzedniego okresu trzyletniego. 

Interesujące jest tutaj to, że z jedynym wyjątkiem powiatu wrocławskiego, w pierwszej dziesiątce 
znalazły się wyłącznie powiaty grodzkie, które w latach 2013-2015 miały z reguły bardzo niską 
dzietność i relatywnie wysoki wiek macierzyństwa. Także na kolejnych miejscach mamy takie miasta, 

jak Poznań (11 pozycja), Szczecin (12), Wrocław (14), Toruń (17), Słupsk (18), Leszno (19), Nowy 
Sącz (21), Zielona Góra (22), Ostrołęka (23), Elbląg (25), Gorzów Wielkopolski (27), Przemyśl (28), 
Łódź (29), Legnica (31), Gliwice (32), Rzeszów (33), Siedlce (34), Warszawa (35). W pierwszej 

czterdziestce powiatów uszeregowanych według odsetka wzrostu dzietności po wprowadzeniu 
programu Rodzina 500+ jest aż 31 miast i stanowią one 77,5% wszystkich jednostek tego szczebla 
podziału administracyjnego Polski. Moim zdaniem, ten przypadek "młodych, wykształconych, z dużych 
miast" stanowi szczególny dowód na efektywność programu Rodzina 500+.  

Tablica 2. Ranking powiatów o najwyższych i najniższych wskaźnikach dynamiki dzietności kobiet (w 

kolumnie z liczbami pogrubionymi) 

Pozycja w 

rankingu 

Powiat Nr 

woj. 

Współczynniki dzietności 

teoretycznej kobiet (TFR) 

Średni wiek macierzyństwa 

   2013_15 2016_18 %% 2013_15 2016_18 %% 

 Powiaty o najwyższej dynamice dzietności kobiet w latach 2016 - 2018  

1     Opole                       16 1,08 1,44 133,6 29,6 29,4 99,5 

2     Koszalin                    32 1,06 1,39 131,2 29,3 29,3 100,0 

3     Świnoujście                 32 0,97 1,25 129,4 28,8 28,8 100,0 

4     Olsztyn                     28 1,08 1,38 127,9 30,1 29,9 99,4 

5     Gdańsk                      22 1,25 1,57 126,3 29,8 29,8 100,0 

6     Kraków                      12 1,13 1,40 124,4 30,7 30,6 99,5 

7     Białystok                   20 1,15 1,43 123,6 30,2 30,1 99,8 

8     Suwałki                     20 1,16 1,43 123,3 29,2 29,8 102,0 

9     wrocławski                  2 1,35 1,67 123,3 29,5 29,9 101,6 

10     Łomża                       20 1,11 1,36 123,2 29,3 29,6 101,1 

 Powiaty o najniższej dynamice dzietności kobiet w latach 2016 - 2018  

388     radziejowski                4 1,30 1,27 97,8 28,5 28,9 101,4 

389     łomżyński                   20 1,39 1,35 97,7 28,6 29,2 101,9 

390     drawski                     32 1,35 1,31 97,4 27,9 28,2 101,0 

391     skierniewicki               10 1,45 1,40 96,9 29,1 29,5 101,5 

392     elbląski                    28 1,35 1,31 96,6 27,9 28,5 102,1 

393     choszczeński                32 1,30 1,26 96,4 28,1 28,3 100,7 

394     nowodworski                 22 1,32 1,27 96,0 28,4 28,4 99,8 

395     hrubieszowski               6 1,19 1,14 95,7 28,5 29,0 101,6 

396     sztumski                    22 1,40 1,28 91,3 28,0 28,0 99,9 

397     węgorzewski                 28 1,33 1,18 88,7 28,2 29,0 102,9 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych w bazie DEMOGRAFIA, GUS, Warszawa.  
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Podsumowując tendencje zawarte w obu tablicach nie będę wyciągać zbyt daleko idących 

wniosków odnośnie reakcji poszczególnych województw i powiatów na obecną  politykę demograficzną 

rządu. Do tego celu zaprezentowane tutaj informacje statystyczne nie są wystarczająco dobre. Ciągle 

też w Polsce, jak i w naszym regionie krajów postkomunistycznych, przebiega proces tak zwanego 

drugiego przejścia demograficznego. Nie można jednak nie zwrócić uwagi na znaczący wzrost 

dzietności w latach 2016-2018 w dużych miastach, będących trendsetterem także zachowań 
prokreacyjnych także w mniejszych miejscowościach. Tego rodzaju efekt demonstracyjny byłby 
więc ubocznym pozytywnym skutkiem  programu Rodzina 500+, być może ważniejszym niż efekty 
bezpośrednie. 

Metoda 3 pośredniej oceny efektywności programu Rodzina 500+. W opublikowanej 

wcześniej pracy zintegrowany system analizy płodności kobiet pozwolił mi stwierdzić, że w pierwszych 

dwóch latach działania programu Rodzina 500+ wystąpił silny wzrost dzietności, którą nazwałem 

perspektywiczną, odpowiednio o 10% w 2016 i o 20% 2017 do roku poprzedniego. Interesujące, że 

wzrosty dzietności perspektywicznej w 2017 r. dotyczyły tylko urodzeń od drugiego do szóstego jako 

efekt uboczny programu Rodzina 500+, ale wielce znamienne i pożądane jest to, że w 2017 r. po raz 

pierwszy od bardzo długiego czasu odsetek urodzeń pozamałżeńskich nie wzrósł, ale się obniżył o 1 

punkt procentowy2. Niestety, nie była możliwa tego rodzaju analiza dla 2018 r. z powodu, jak 

wyjaśniono na stronie GUS,  w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku 

nowych wzorów karty urodzenia oraz karty martwego urodzenia możliwa jest prezentacja danych o 

urodzeniach martwych za rok 2018 w szerszym zakresie niż w latach 2015 – 2017. Jednocześnie w 

nowych wzorach zmieniono zapisy dotyczące liczby dzieci urodzonych przez matkę, co spowodowało 

poważne problemy z prawidłowym wypełnianiem tych informacji przez lekarzy. W konsekwencji nie jest 

możliwa prezentacja danych o urodzeniach według kolejności urodzenia dziecka.  

Pomijając szczególny przypadek Izraela, w ostatnim ćwierćwieczu żadnemu z krajów 

wysoko rozwiniętych nie udaje się w nieco dłuższym czasie utrzymać współczynnik dzietności powyżej 

dwójki. Sporadycznie, w krótszych okresach czy pojedynczych latach możliwe jest osiągnięcie TFR 

powyżej dwójki, ale w dłuższym czasie dla reprodukcji ludności może to nie mieć większego znaczenia. 

W XXI wieku tylko nielicznym krajom Unii Europejskiej zdarzało się incydentalnie osiągnąć poziom 

dzietności zbliżony do reprodukcji  prostej. Do takich krajów należała Irlandia i Francja około 2010 r.3. 

Uważam, że nawet dzietność pod progiem prostej zastępowalności pokoleniowej (1,8-2,0 dziecka na 

kobietę) w odpowiednio długim czasie, minimum 30 lat, będzie wymagała znacznych nakładów 

 
2 Por.  J. Paradysz, Zintegrowane systemy ..op. cit. 
3 Jak to przestawia w najnowszym raporcie G. Pison, France: la fécondité la plus élevée d’Europe, Population  et 

Sociétés, nr 575, 2020, s. 2, najwyższą dzietnością w 2018 wykazywała się Francja (1,84 dziecka na kobietę), 
następnie Szwecja i Rumunia (1,76), Irlandia (1,75), Dania (1,73) oraz Czechy (1,71). Polska zajmuje w jego 
zestawieniu 19 miejsce, pomimo wdrożonego programu Rodzina 500+. Bez wdrożenia tego programu byłaby to 
pozycja ostatnia lub przedostatnia między Hiszpanią a Maltą.  
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finansowych. Przy tym bardzo ważna jest efektywność tych nakładów. Dużo większą efektywność 

nakładów finansowych na rodzinę obserwujemy w tych państwach, gdzie przy pomocy odpowiednich 

instytucji kształtuje się jej pozytywny obraz normalnej rodziny. Przykładem tego rodzaju polityki 

pronatalistycznej mogła być do niedawna Francja.  

Podsumowując, efektywność programu Rodzina  500+ oceniam jako znaczną. Moim 

zdaniem, powinien on być kontynuowany, co najmniej przez okres jednego pokolenia (około 30 lat). 

Jest to warunek konieczny, ale niewystarczający. Powinien on mieć także zabezpieczoną odpowiednią 

osłonę medialną, taką jaką w swoim czasie widziałem we Francji a teraz - zdaje się - także w Rosji.  

 

Jakie mechanizmy powinny być jeszcze wprowadzone oprócz finansowych,  
żeby zachęcić rodziców do decyzji o kolejnych dzieciach?  

Truizmem jest, że trzeba budować konsensus ponad podziałami politycznymi w tej niesłychanie ważnej 

sprawie dla naszego bytu narodowego. W szczególności, konieczne są zmiany paradygmatów w naszej 

polityce społecznej i demograficznej. Za najważniejszy z nich uważam promowanie formalno-prawnych 

związków małżeńskich i pielęgnowanie ich trwałości. Normalne małżeństwo, złożone z mężczyzny i 

kobiety w prawnie usankcjonowanym związku małżeńskim musi mieć priorytety w każdym przypadku, 

na przykład, przy korzystaniu z pomocy społecznej, w polityce mieszkaniowej, w uprzywilejowanych 

formach zatrudnienia. Zapewne bardzo trudne byłoby przywrócenie tych rozwiązań, jakie 

obowiązywały kilkadziesiąt lat temu, kiedy stosowano podwyższoną stawkę podatkową wobec 

samotnych mężczyzn powyżej 25 roku życia, zwane wówczas "bykowym" oraz penalizowanie 

konkubinatów. Jednakże budowanie zdrowej atmosfery wokół dobrze funkcjonującej rodziny za 

pomocą zależnych od państwa patriotycznych mediów powinno być nakazem chwili. Postulowałbym 

też zmianę dotychczasowych paradygmatów w polityce prorodzinnej. Przy całym moim ogromnym 

szacunku dla organizacji promujących duże rodziny, głównym jednak problemem jest zakładanie w 

ogóle jakichkolwiek normalnych rodzin. Proponuję więc rozpoczęcie batalii o zwiększanie frakcji osób 

zawierających formalne małżeństwa i o urodzenie pierwszego i drugiego dziecka. Bardzo 

przekonywująco można to udowodnić, przedstawiając tradycyjny współczynnik dzietności teoretycznej 

w postaci następującej formuły4 TFR = A0 +A0*A1+A0*A1*A2 + A0*A1*A2*A3+.., gdzie A0 jest 

współczynnikiem5 urodzenia pierwszego dziecka przez kobietę bezdzietną, A1 - współczynnik 

powiększenia rodziny o drugie dziecko kobiet jednodzietnych, A2 - współczynnik powiększenia rodziny 

 
4 Odnośnie tej i następnych równości patrz J. Paradysz, Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności. Zeszyty 
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1985 s. 50-53 oraz M. Kędelski, J. Pardysz, Demografia. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. s. 195-202.  
5 Przed powstaniem analizy kohortowej, do okresu baby boomu, ten współczynnik bywał nazywany 
prawdopodobieństwem urodzenia pierwszego dziecka. Jednakże w takich okresach, jak w czasie baby boomu 

oraz obecnie, w czasie baby bust, kiedy mocno zmieniają rozkłady urodzeń według wieku kobiet, nazywanie go 
prawdopodobieństwem jest błędem.   
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o trzecie dziecko kobiet z dwojgiem dzieci w danym roku kalendarzowym itd. Przed wprowadzeniem 

programu Rodzina 500+, w 2014 r., współczynniki powiększenia się potomstwa  dla poszczególnych 

kolejności urodzeń wynosiły: A0 = 0,634; A1 = 0,738; A2 = 0,281; A3 = 0,270; A4 = 0,348; A5= 0,409. 

Dzietność kobiet na podstawie informacji o wszystkich urodzeniach w tymże roku wynosiła TFR = 1,29 

dziecka na kobietę. Gdybyśmy się ograniczyli tylko do dwóch pierwszych kolejności urodzeń, to TFR 

= 0,634+0,634*0,738 = 1,101 dziecka, różnica byłaby znacząca, gdyż wynosiłaby 14,6% dzietności 

całkowitej. Jednakże powiększając jeszcze o jeden składnik tej sumy i pomijając urodzenia kolejności 

piątej i wyższych, czyli TFR = 0,634+0,634*0,738+0,634*0,738*0,281= 1,233. Tutaj różnica wynosi 

poniżej 0,06 dziecka, w wyrażeniu względnym tylko 4,4%. Bez dzieci szóstej i dalszych kolejności 

urodzenia różnica spada 0,022 dziecka, w ujęciu względnym tylko 1,7%. Żeby mocniej podkreślić 

szczególne znaczenia urodzeń pierwszych można podejść do zagadnienia jeszcze z innej strony. Gdyby 

udało się zmniejszyć bezdzietność kobiet z ówczesnych 0,366 do 10%, wówczas A0 = 0,9 

gwarantowałoby nam, ceteris paribus, 1,8 dziecka na kobietę, a więc poziom dzietności wielu krajów 

europejskich po drugim przejściu demograficznym. Stąd nie jest już daleko do reprodukcji prostej, jeśli 

uwzględni się rezerwy, jakie już dzisiaj możliwe są do wykorzystania w polityce drugiego i trzeciego 

dziecka. Przy tej analizie warto zwrócić jeszcze uwagę na bardzo wysoką bezdzietność kobiet w długich 

okresach kalendarzowych 1995-2007 oraz 2011-2015 powyżej 35%. Jest niemal pewne, że w 

generacjach rzeczywistych urodzonych w latach 1972 -  1977 co piąta kobieta będzie bezdzietna. Tak 

duża bezdzietność kobiet i par małżeńskich jest także ogromnym problemem społecznym. Zatem 

kluczowym w naszej polityce ludnościowej jest powrót do w miarę harmonijnie rozwijającej się rodziny, 

w której kobieta mogłaby łączyć trzy kariery (edukacyjną, zawodową i rodzinną) a niekiedy także - w 

odniesieniu do jednostek szczególnie uzdolnionych - także naukową, bez szkody dla żadnej z tych dróg 

rozwoju. W ostatnich latach, przed wprowadzeniem programu Rodzina 500+, stale spadała liczba 

zawieranych małżeństw, wzrastał wiek w chwili ślubu oraz, pomimo bardzo niskiej płodności  kobiet, 

systematycznie powiększał się odsetek urodzeń pozamałżeńskich, co jest najbardziej ewidentnym 

objawem głębokiego kryzysu moralnego.  W 2015 r., teoretycznie rzecz ujmując, tak jak to ma miejsce 

przy obliczaniu współczynnika dzietności, ponad 35% kobiet pozostałoby bezdzietnymi. Około 16% 

kobiet zakończyłoby swoją aktywność rozrodczą na urodzeniu jednego dziecka. Kobiet z dwojgiem 

dzieci byłoby ponad 33% a trójdzielnych tylko poniżej 10%. Program Rodzina 500+ znacznie poprawił 

tę strukturę i 2017 r. wyglądała ona następująco: bezdzietne - 34,0%; 1 dziecko - 9,6; 2 dzieci - 39,5; 3 

dzieci - 12,9%; 4 dzieci - 2,7%; 5 dzieci - 0,8% a 6 i więcej - 0,5%. W rezultacie dzietność kobiet w 

Polsce wzrosła z 1,29 dziecka na kobietę w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. Zatem kluczem do rozwiązania 
naszych problemów jest walka o powstanie rodziny i o urodzenie co najmniej pierwszego dziecka. 

Tak zwana normalna bezdzietność, która jest spowodowana niepłodnością jednego z małżonków, 

wynosi tylko od 5 do 10% w generacjach rzeczywistych. Jak zaznaczyłem wyżej, największym 

wyzwaniem dla reprodukcji ludności w krajach rozwiniętych gospodarczo jest pogodzenie przez kobietę 

poszczególnych jej karier. Jeśli chcemy ochronić ludzkość od zagłady, to musimy się nastawić na długi 
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marsz przez instytucje pozyskując je systematycznie dla naszych zbożnych celów. Nie można już 

odpuszczać kolejnych zamachów na rodzinę i życie poszczególnych jej członków od poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. Najwyższy czas, żeby normalna rodzina odzyskała należne jej miejsce w dzisiejszym 

społeczeństwie.  

 

Jak wygląda polska polityka prorodzinna (pronatalistyczna) na tle innych krajów?  

W ostatnim dwudziestoleciu w wielu krajach podejmowano próby ekonomicznego wspomagania 

decyzji prokreacyjnych kobiet. Do najbardziej spektakularnych ze względu na zaangażowanie 

najwyższych władz, ich uporczywość w dążeniu do celu oraz osiągnięte efekty, należy przykład Rosji, 

gdzie kryzys demograficzny w latach dziewięćdziesiątych był dużo większy niż w Polsce. Osobiste 

zaangażowanie prezydenta Rosji w program poprawy demografii  doprowadził do wzrostu dzietności w 

2015 r. do poziomu 1,8 dziecka na kobietę. Co prawda, późniejsze trudności gospodarcze spowodowały 

spadek dzietności w trzech następnych latach, ale warte są naszego zainteresowania użyte przez Rosję 

narzędzia ekonomiczno-socjologiczne6.  

Drugim przykładem aktywnej polityki pronatalistycznej jest Australia7. W tym przypadku 

autorzy nie mają wątpliwości, że pronatalistyczna polityka rządu miała wpływ na wzrost dzietności 

kobiet.  

Jak wynika z cytowanego opracowania G. Pisona, większość byłych krajów "demokracji 

ludowej" w XXI osiągnęło duże przyrosty dzietności kobiet. Prawie w każdym przypadku odbyło się to 

dzięki aktywnej polityce pronatalistycznej państwa, na przykład Czechy, Węgry, Estonia i Litwa. 

Szczególnie Węgry zasługują na naszą uwagę, gdyż wprowadzona przez nie w 2013 r. polityka 

prorodzinna była podobna do naszego programu Rodzina 500+ pod względem wysokości dodatków. 

Tworzyła jednak dość złożony system wielu narzędzi, w tym ulubione przez naszych liberałów  

instrumenty podatkowe, które - wydawałoby - znacznie lepiej powinny odpowiadać polityce 

pronatalistycznej niż nasz program8. W rzeczywistości jego efektywność była trochę niższa od 

polskiego programu Rodzina 500+. W latach 2014-2018 dzietność na Węgrzech wzrosła z 1,41 do 1,55 

dziecka na kobietę, czyli wzrost o 9,8% a Polsce z 1,29 do 1,46 (o 13,6%).  

 
6 Odnośnie polityki pronatalistycznej Rosji na początku XXI wieku patrz S. Chirkova, Do pro-natalist policies 

reverse depopulation in Russia? University of Santiago, Working Paper, October, 2013, oraz V. Elizarov, V. Russian 

Federation aging project family policies in Russia:  could efforts to raise fertility rates slow population aging? 

World Bank Group, September 2015.  
7 S. Bonner, D. Sarkar, Who responds to fertility-boosting incentives? Evidence from pro-natal policies in 

Australia. https://www.demographic-research.org/Volumes/Vol42/18/.  
8 Informacje odnośnie polityki demograficznej w poszczególnych krajach Europy Centralnej i Wschodniej 
zaczerpnąłem z opracowania T. Frejka, S. Gietel-Basten, Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe 

after 1990. Comparative Population Studies Vol. 41, 1 (2016): 3-56 (Data dostępu: 5.04.2020) 
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W Polsce do 2015 r. praktycznie nie prowadzono skutecznej polityki demograficznej 

nastawionej na poprawę sytuacji rodzin oraz zwiększenie dzietności kobiet, Nie liczę tutaj mało 

efektywnych prób z bezpośrednim nagradzaniem kobiet w postaci "becikowego". Było nawet gorzej. 

Wyraźnie zarysowana poprawa koniunktury demograficznej w latach 2005-2010 załamała się pod 

wpływem kryzysu gospodarczego, ale zapewne także ofensywy ideologicznej marksizmu kulturowego.  

 

Czy krytycy, którzy program Rodzina 500+ nazywają "rozdawnictwem" mają rację?  

Nie mają racji. Wobec tego, co wykazałem wyżej, nie można tego programu nazywać rozdawnictwem, 

gdyż efekty demograficzne były, chociaż nie tak duże, jak wcześniej sądzono. Wiele osób krytykowało 

program Rodzina 500+, gdyż nie doprowadził on prostej zastępowalności pokoleń, a nawet reprodukcji 

rozszerzonej. Moim zdaniem, tego rodzaju opinie nie były słuszne. Po pierwsze, jak zaznaczyłem wyżej, 

realizowany w latach 2016-2019 program Rodzina 500+ nie był nastawiony wyłącznie na bezpośrednie 

wspieranie decyzji prokreacyjnych. Po drugie, osiągnięcie prostej zastępowalności pokoleń w obecnych 

warunkach, przy tak wysokich wskaźnikach skolaryzacji oraz ostrego konfliktu trzech kobiecych karier 

jest w ogóle niemożliwe w tak krótkim czasie.  Po trzecie, doświadczenie innych krajów dowodzi, że 

znacząca poprawa sytuacji demograficznej wymaga kilkunastu lat pronatalistycznej polityki 

demograficznej9. Po czwarte, interpretacja transwersalnych miar koniunktury demograficznej, takich 

jak dzietność teoretyczna, współczynniki reprodukcji  ludności brutto i netto, r-Lotki, ma sens tylko w 

dłuższym czasie, co najmniej jednego pokolenia (30 lat). Krótkookresowe wahania koniunktury 

demograficznej nie mają większego znaczenia dla reprodukcji a powodują garby i wyrwy w strukturach 

ludności według wieku. Po piąte, i najważniejsze w przypadku oceny programu Rodzina 500+, duże 

znaczenie mają stopnie (poziomy) braku zastępowalności pokoleń. Jest bardzo ważne, czy w dłuższym 

okresie dzietność będzie na poziomie 1,3; 1,5  albo 1,8 dziecka na kobietę. Dodać przy tym należy, że 

różnica między tymi poziomami tylko 0,1 dziecka oznacza w przypadku Polski kilkadziesiąt tysięcy 

urodzeń mniej lub więcej.  

Przy ocenie efektywności polskiej polityki pronatalistycznej, konieczne jest przypomnieć 

opinię wielu ekonomistów, według której realizowany program Rodzina 500+ miał pozytywny wpływ 

na popyt wewnętrzny i na dobrą koniunkturę gospodarczą, jaką Polska cieszyła się w ciągu ostatnich 4 

lat.  

Czy mamy szansę w Polsce na wzrost dzietności?  

Obawiam się, że bardzo małe mamy szanse, żeby osiągnąć chociażby prostą zastępowalność  pokoleń 

w ciągu najbliższych kilkudziesięciu latach, podobnie zresztą, jak w większości z pozostałych krajów 

 
9 Także polityka antynatalistyczna wymaga wielu lat stosowania, o czym świadczą liczne doświadczenia krajów 
Trzeciego Świata.  
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europejskich. Najnowsza rewizja10 prognozy ONZ w wariancie medium, uważanym za najbardziej 

prawdopodobny, przewiduje dla niektórych bogatych krajów niewielkie wzrosty liczby ludności do roku 

2100. Dotyczy to krajów skandynawskich, Belgii, Szwajcarii, USA, Australii, Zjednoczonego 

Królestwa. Najczęściej te lepsze perspektywy zawdzięczają one imigracji.  Interesującym przypadkiem 

jest Izrael, dla którego ONZ przewiduje podwojenie się ludności do końca XXI wieku. Izrael rozwija 

się dzięki imigracji, ale charakteryzuje się przy tym wysoką dzietnością kobiet. Jest to więc bardzo 

szczególny przypadek i nie do powtórzenia w warunkach Polski.  

W najnowszej rewizji prognozy ONZ z 2019 r. przewiduje się spadek liczby ludności Polski 

w 2100  r. do 23 milionów, czyli aż o 39%. Niestety, ta prognoza jest bardzo prawdopodobna. I nie jest 

dla nas pocieszające, że większe spadki w ujęciu względnym wystąpią na Łotwie i w Japonii (po 41%), 

w Korei Południowej (42%), na Litwie i w Ukrainie (po 44%), Chorwacji (46%), w Bośni i 

Hercegowinie (50%), w Serbii (52%) w Mołdawii, Bułgarii i Albanii (ponad 60%). Niemal każdy z tych 

krajów ma swój powód do zmartwień wobec tej depopulacji. Na przykład Ukraina, oprócz niemocy 

reprodukcyjnej oraz exodusu swoich obywateli do krajów ościennych, jest podzielona pod względem 

religijnym, językowym oraz tożsamościowym i zapewne nie zakończy się jedynie na utracie 44% jej 

obecnej ludności. Podobny problem mają małe kraje nadbałtyckie, którym - oprócz spadku liczby 

ludności i problemów z mniejszością rosyjską - grozi zanikanie języka narodowego. Ciągle jest nas 

dużo, mamy spory obszar i jesteśmy stosunkowo jednorodni pod względem języka, religii, naszego 

dziedzictwa narodowego. Pewien spadek liczby ludności Polski - moim zdaniem - nie byłby dużym 

problemem, ale jego rozmiary - tak.  

Na rys. 1 zestawiam wybrane rewizje prognoz ONZ w wariancie średnim (medium) dla 

Polski w różnych okresach czasu. Pierwsze z tych prognoz z 1992 r. i 1998 r. przewidywały nawet 

przyrosty ludności Polski od 40 do 44 milionów w połowie lat dwudziestych XXI wieku. Później się 

pogorszyło. W 2006 r. nasza sytuacja demograficzna była najgorsza w oczach ekspertów, por. na rys. 1, 

linia podwójna, rewizję prognozy ONZ z 2006 r, która zakładała, że już w 2050 r. liczba mieszkańców 

Polski zmniejszy się do 30 milionów. Przy następnej rewizji w 2010 r. nasze spadki liczby ludności są 

do dzisiaj najlepszymi perspektywami demograficznymi. Czerwona linia kropkowana na rys. 1 

obiecywała nam spadek liczby ludności do końca XXI wieku tylko nieco poniżej 30 mln., ale w stosunku 

do naszych sąsiadów nie wypadaliśmy źle, Wówczas ta prognoza, cokolwiek niepokojąca, nie w pełni 

ukazywała ogrom konsekwencji. Po pierwsze, ciągle jeszcze liczyliśmy na efekty translacji 

demograficznej, czyli że braki urodzeń w rzeczywistych generacjach kobiet są efektem przesuwania 

prokreacji na późniejsze lata życia. Po drugie, nie docierała do nas - demografów - groza sytuacji, w 

 
10 Prognozy ONZ są wykonywane w kilku wariantach różniących się założeniami. W XXI wieku tych wariantów 
było 9, w tym 4 warianty stosownie do poziomu płodności kobiet (średnia, niska, wysoka oraz stała na 
obserwowanym ostatnio poziomie).  Co dwa, trzy lata Dział Demograficzny  ONZ publikuje tak zwane rewizje 
prognoz stosownie do obserwowanych zmian w koniunkturze demograficznej.  
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jakiej znajdują się starzy, niepełnosprawni ludzie zagrożeni eutanazją w najbogatszych krajach świata. 

W połowie pierwszego dwudziestolecia bieżącego stulecia prawo coraz większej liczby krajów 

dozwalało na mordowanie bezbronnych osób, niekiedy wbrew jego opiekunom, jak w przypadku 

Alfie'go Evansa.  

 

Dwie następne rewizje prognozy ONZ 2012 i 2015 pokazały nam, co się stanie, przy braku polityki 

pronatalistycznej ze strony władz Polski, W zasadzie do tych dwóch można zaliczyć także rewizję z 

2017, która zapewne nie uwzględniała jeszcze pierwszych efektów programu Rodzina 500+. Dopiero 

rewizja 2019 te efekty wydaje się uwzględniać - linia zielona ciągła - ale wystarczy porównać warianty 

medium z no-migration, które dla Polski dają podobne wyniki, żeby zrozumieć, że ONZ nie widzi nas 

jako kraju przyjmującego imigrantów.  

Chcąc uniknąć perspektyw zarysowanych przez demografów ONZ, oprócz kontynuacji 

programu Rodzina 500+, wydaje się koniecznym wypracowanie przez Polskę wewnętrznie spójnego 

projektu na rzecz kształtowania postaw prorodzinnych. W szczególności chodzi tutaj o szereg 

postulatów ujętych w następujących punktach: a) łagodzenie konfliktu kobiecych karier (edukacyjnej, 

zawodowej, naukowej i rodzinnej), b) stwarzanie zachęt dla młodych ludzi do możliwie wczesnego 

wstępowania w związek małżeński oraz zapewnienie jego stabilności, c) duża rodzina musi być pod 

szczególną ochroną państwa i społeczeństwa, d) zapobieganie demoralizacji młodzieży, e) 

kształtowanie w szerokich kręgach społeczeństwa postaw altruistycznych i patriotycznych, f) 

eliminowanie hedonizmu, egoizmu i cwaniactwa z systemu wartości wyznawanych przez polskie 
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Rys. 1 Prognozy ONZ dla Polski z lat 1992 - 2019, warianty medium. 

Polska 1992 Polska 1998

Polska 2004 Polska 2006

Polska 2010 Polska 2012

Polska 2015 Polska 2017

Polska 2019 Liczby rzeczywiste

Źródło: Opracowanie własne na podstawie United Nations, Department 
of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World 

Population Prospects: Rewizje z lat 1992 - 2019. 
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społeczeństwo, g) konieczne jest wypowiedzenie przez polskie rządy skrajnie szkodliwych umów 

międzynarodowych, które godzą w żywotne interesy mieszkańców Polski, w tym konwencji 

stambulskiej, h) repolonizacja rynku medialnego, w szczególności mediów kształtujących bezpośrednio 

lub pośrednio postawy i wartości życiowe młodych  kobiet, i) bliska współpraca na arenie 

międzynarodowej z tymi państwami, dla których wartości rodzinne są pod szczególną ochroną prawa. 

Ostatni z tych postulatów (i) jest chyba najważniejszy. Bez niego nie będzie możliwa, w zasadzie, 

realizacja pozostałych postulatów. Międzynarodówka etyczno-moralna wydaje się naszym głównym 

celem w walce z nihilizmem o przetrwanie biologiczne.  


