
DEKLARACJA I KONGRESU DEMOGRAFICZNEGO W POLSCE 

 

„POLSKA A EUROPA, PROCESY DEMOGRAFCZNE U PROGU XXI WIEKU” 

(26 XI 2002) 

 
Uczestnicy I Kongresu Demograficznego w Polsce, uznając, że: 

 ciągłość pokoleń, a przez to miejsce naszego narodu i państwa we współczesnym świecie jest sprawą zasadniczą 

dla społeczeństwa polskiego; 

 cele zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz „Milenijne Cele Rozwoju Narodów 

Zjednoczonych” tworzą podstawowe zasady rozwoju naszego kraju; 

 w ostatnich latach wystąpiły pozytywne zmiany demograficzne: spadła umieralność niemowląt, dzieci i młodzieży, 

wydłużyło się przeciętne trwanie życia ludzkiego, mimo to 

 Polska staje na początku XXI wieku przed poważnymi problemami demograficznymi: malejącą liczbą urodzeń, 

wysoką wciąż umieralnością, krótszym niż w Unii Europejskiej trwaniem życia ludzkiego, złym stanem zdrowia 

ludności, trudnościami w procesie zakładania i rozwoju rodzin, realną perspektywą zmniejszania się liczby 

mieszkańców i poważnymi naruszeniami równowagi liczebnej między pokoleniami. 

 

Uczestnicy I Kongresu Demograficznego zwracają się: 

 do społeczeństwa polskiego z przesłaniem o istniejącym poważnym zagrożeniu potencjału biologicznego Narodu; 

 do władz publicznych, organizacji obywatelskich, Kościoła Katolickiego i organizacji wyznaniowych o podjęcie 

skoordynowanych działań polityki społecznej i ludnościowej, mogących zahamować niekorzystne zjawiska 

w procesach demograficznych. 

 

Za szczególnie istotne uważamy: 

 wspieranie takich systemów wartości, które podnoszą etos rodziny i małżeństwa w społeczeństwie polskim; 

 upowszechnienie świadomości, że za przyszłość demograficzną odpowiedzialność ponoszą: państwo i obywatele; 

 zmianę orientacji w realizowanej polityce gospodarczej i społecznej przez odpowiednie uwzględnienie w nich 

zagadnień demograficznych; 

 realizowanie takich programów gospodarczych, które powinny zapewnić zadowalające tempo wzrostu 

gospodarczego, dawać szanse na pracę, godziwe zarobki i mieszkania dla młodego pokolenia; 

 zwiększenie udziału państwa w działaniach na rzecz wychowania dzieci; 

 poprawę jakości potencjału ludzkiego przez stworzenie odpowiednich warunków kształcenia na wszystkich 

poziomach i we wszystkich formach edukacji; 

 realizowanie skoordynowanej publicznej polityki zdrowotnej, opartej na zapisach Narodowego Programu Zdrowia; 

 poprawę bezpieczeństwa obywateli poprzez zwalczanie istniejących zagrożeń przestępczością, a szczególnie 

usuwanie ich przyczyn oraz radykalną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym; 

 wypracowanie długofalowej polityki migracyjnej, zgodnej z celami rozwoju ludnościowego i społeczno – 

gospodarczego; 

 wykorzystanie wyników powszechnego spisu ludności, jako zasobu informacyjnego dla tworzenia programów 

działania na różnych szczeblach zarządzania krajem – na rzecz rozwoju ludności i rodzin; 

 respektowanie równych praw i ludzkiej godności kobiet i mężczyzn, celów i zasad zapisanych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych oraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych aktach dotyczących 

praw człowieka. 

 

Zmiany demograficzne wymagają szerokiej debaty społecznej nad ich istotą i konsekwencjami, rozwoju badań i powszechnej 

edukacji demograficznej.  

 

Uczestnicy I Kongresu Demograficznego w Polsce uznają, że: 

 jego przebieg wniósł cenne wartości poznawcze w ocenie współczesnych procesów demograficznych; 

 przyczynił się do znacznego rozszerzenia i integracji środowisk zajmujących się problemami ludnościowymi; 

 stworzył podstawy upowszechnienia wiedzy demograficznej i jej znaczenia w życiu kraju; 

 wywołał przychylne nimi zainteresowanie najwyższych władz państwowych, z Prezydentem RP na czele, 

przekonując o potrzebie ich uwzględniania w polityce społecznej i gospodarczej państwa. 

 

Uczestnicy I Kongresu Demograficznego w Polsce zwracają się do jego organizatorów o wykorzystanie bogactwa 

zgromadzonego materiału poznawczego i postulatów zawartych w m.in. w Deklaracji Kongresowej i zgłoszonych w trakcie 

obrad Kongresu. 

 

Uczestnicy I Kongresu Demograficznego w Polsce postulują stworzenie warunków dla zorganizowania za 3 lata kolejnego 

Kongresu Demograficznego. 
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