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DYSTRYBUCJA ZDROWIA W POLSCE – ZNACZENIE 

CZYNNIKÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 
 
Streszczenie: W pracy dokonano analizy wpływu czynników społecznych i ekonomicz-
nych na występowanie nierówności w stanie zdrowia populacji. Jako podstawową miarę 
nierówności wykorzystano współczynnik koncentracji zdrowia dla zmiennej ciągłej. Do-
konano także dekompozycji wskaźnika koncentracji z wykorzystaniem podejścia opartego 
na funkcji regresji. Do oceny stanu zdrowia wykorzystano wskaźnik samooceny stanu 
zdrowia (SRH), a jako podstawową zmienną określającą status społeczny uzyskany po-
ziom wykształcenia. Analizy zostały oparte na danych z badania GGS-PL 2011 i odnoszą 
się do kobiet i mężczyzn w wieku 25-70 lat. Dla celów porównawczych dane zostały pod-
dane standaryzacji ze względu na wiek. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie róż-
nic w ocenach stanu zdrowia w populacji osób dorosłych w Polsce oraz znaczenie czynni-
ków społeczno-ekonomicznych dla obserwowanych nierówności. 
 
Słowa kluczowe: nierówności w stanie zdrowia, współczynnik koncentracji, dekompo-
zycja, badanie GGS-PL 2011. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Wraz z rozwojem społecznym i ekonomicznym zmienia się rozumienie ka-
tegorii zdrowia1 i coraz więcej dyscyplin włącza tę kategorię do swoich analiz,  
a wśród nich ekonomia. W ekonomicznym podejściu zdrowie traktowane jest 
jako kapitał ludzki oraz istotny czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego. 

                                                 
1  Nastąpiło m.in. poszerzenie biomedycznego ujęcia zdrowia o jego społeczny i ekonomiczny 

kontekst, w którym ważny jest dostęp do zasobów decydujących o zdrowiu, a więc warunki ży-
cia i pracy, stan środowiska naturalnego, wskaźniki dobrobytu i rozwoju społecznego. Więcej 
na temat różnych ujęć zdrowia można znaleźć w [Wróblewska, 2014]. 
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Zasoby tak rozumianego kapitału, którym jest zdrowie, mogą być nierówno-
miernie rozłożone pomiędzy krajami, regionami czy grupami społecznymi.  

W wielu krajach wraz z poprawą stanu zdrowia i wydłużaniem trwania ży-
cia zaobserwowano rosnące różnice w zdrowiu związane ze statusem społecz-
nym. Różnice te określone zostały mianem nierówności społecznych w zdrowiu 
i są uznane za jeden z ważnych problemów dotyczących zdrowia publicznego  
w Europie i na świecie. Definicja nierówności społecznych w zdrowiu opiera się 
na założeniu, że nierówności te odzwierciedlają niepotrzebne i możliwe do 
uniknięcia różnice w stanie zdrowia. Różnice społeczne w zdrowiu uważane są 
za niesprawiedliwe, a potrzeba ich zmniejszenia jest akceptowana przez więk-
szość nowoczesnych społeczeństw [Elstad, 2005]. W raporcie Komisji Świato-
wej Organizacji Zdrowia (Commission on Social Determinants of Health) wska-
zano społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu występujące między 
państwami, regionami i grupami społecznymi oraz przedstawiono konieczność 
działań służących ich zmniejszeniu [World Health Organization, 2008].  

Nierówności społeczne w stanie zdrowia obserwowane są zarówno w kra-
jach Europy Zachodniej, jak i Europy Wschodniej. Z przeprowadzonych badań 
wynikają pewne prawidłowości w kształtowaniu się tego zjawiska2. W krajach, 
w których notowane są wyższe nierówności ekonomiczne i społeczne, występują 
także większe nierówności w stanie zdrowia. Jednocześnie w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej nierówności społeczne w zdrowiu są wyższe niż w Eu-
ropie Zachodniej. Wszystkie badania potwierdziły wyższe ryzyko wystąpienia 
negatywnych ocen stanu zdrowia, zachorowania oraz zgonu wśród osób z niż-
szych grup społecznych, w gospodarstwach domowych o niższych dochodach 
oraz osób z niższym poziomem wykształcenia.  

Celem artykułu jest analiza nierówności społecznych w stanie zdrowia  
w Polsce oraz próba pomiaru wpływu wybranych czynników społecznych i eko-
nomicznych na występowanie tych nierówności. Podstawowym miernikiem po-
zycji społecznej analizowanym w pracy jest poziom wykształcenia, a jako miarę 
nierówności wykorzystano współczynnik koncentracji, który na początku lat 90. 
XX w. został zaadaptowany do analizy nierówności w zdrowiu.  
 

 

                                                 
2  Poniżej wymienione zostały ważniejsze pozycje literatury dotyczące analiz nierówności spo-
łecznych w zdrowiu w Europie, których przegląd był podstawą dla przedstawionych w tej czę-
ści pracy prawidłowości: [Lynch, Smith, Harper i in., 2004; Eurostat, 2010; Leinsalu, Stirbu, 
Vagero i in., 2009; Mackenbach, Bos, Andersen i in., 2003; Huisman, Kunst, Bopp i in., 2005]. 
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nice pomiędzy osobami z wyższym i podstawowym poziomem wykształcenia 
wynosiły od 1 do 4 lat dla kobiet oraz od 3 do 6 lat dla mężczyzn.  

Od początku lat 90. XX w. obserwuje się znaczący spadek umieralności  
z większości przyczyn zgonów w Polsce, a w szczególności powodowanych 
chorobami układu krążenia. Korzystne zmiany zachodzą we wszystkich grupach 
wykształcenia, jednakże wśród osób z wyższym wykształceniem poprawa nastę-
puje najszybciej, co przekłada się na wzrost różnic w umieralności ludności ze 
względu na poziom wykształcenie (tabela 1).  

W 2010 r. umieralność powodowana przez choroby układu krążenia wśród 
kobiet z wykształceniem podstawowym była ponadtrzykrotnie wyższa niż kobiet 
z wykształceniem wyższym. Dla mężczyzn największe różnice – blisko cztero-
krotne – notowane były w przypadku umieralności z zewnętrznych przyczyn.  
 
Tabela 1. Standaryzowane współczynniki zgonów w Polsce osób w wieku 35-64 lata  

dla głównych przyczyn zgonu według płci i poziomu wykształcenia 
 

Poziom 
wykształcenia 

Choroby układu 
krążenia Nowotwory Przyczyny zewnętrzne 

SDR 
(na 100 tys. osób) 

SDR 
(na 100 tys. osób) 

SDR 
(na 100 tys. osób) 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Mężczyźni 

Podstawowe 600 430 380 374 224 197 
Średnie 449 238 264 213 110 78 
Wyższe 320 151 182 137 61 50 

RR (podstawo-
we/wyższe) 1,88 2,85 2,09 2,73 3,67 3,94 

Kobiety 
Podstawowe 196 137 183 207 36 35 
Średnie 153 76 198 168 27 21 
Wyższe 81 41 157 123 19 16 

RR (podstawo-
we/wyższe) 2,42 3,34 1,17 1,68 1,89 2,19 

 

Źródło: Leinsalu, Stirbu, Vagero i in. [2009, s. 515] oraz obliczenia własne.  
 
 
2. Metody analizy zastosowane w pracy  
 

Jako źródło danych do prowadzonych analiz stanu zdrowia populacji osób 
dorosłych w Polsce ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne posłużyły 
wyniki pierwszego panelu badania GGS-PL zrealizowanego przez Instytut Sta-
tystyki i Demografii SGH w Warszawie we współpracy z Głównym Urzędem 
Statystycznym pod koniec 2010 i na początku 2011 r. [szerzej na temat badania 
zob.: Kotowska i Jóźwiak, 2011]. Zmienną charakteryzującą zdrowie była sa-
moocena stanu zdrowia (SRH), która jest uznanym wskaźnikiem stanu zdrowia 
w badaniach społecznych. W pracy analizowano dane dla osób w wieku 25-70 lat. 
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Tabela 3. Oceny stanu zdrowia wg płci i poziomu wykształcenia oszacowane  
z wykorzystaniem zmiennej ciągłej oraz współczynnik koncentracji 

 

Poziom wykształcenia 
Średnia stanu zdrowia 

Oceny surowe Oceny standaryzowane 
Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Wyższe 1,03890 0,92330 1,14569 1,18500 
Średnie 1,30273 1,46267 1,38347 1,50235 
Zasadnicze zawodowe 1,54673 1,84635 1,56867 1,83974 
Podstawowe 2,17817 2,46063 1,96575 2,03186 
Średnia ogólna (ważona udzia-
łami grup wykształcenia) 1,47816 1,64085 1,50159 1,61884 

Współczynnik koncentracji -0,11664 -0,16120 -0,08544 -0,09897 
 

Różnice w uzyskanych surowych wskaźnikach koncentracji dla płci (-0,161 
dla kobiet oraz -0,116 dla mężczyzn) świadczą o większych nierównościach ze 
względu na poziom wykształcenia wśród kobiet niż mężczyzn. Jednakże wyniki 
te są obciążone różnicami w strukturze wieku kobiet i mężczyzn w poszczegól-
nych grupach wykształcenia. Po standaryzacji danych zarówno różnice w śred-
nich ocenach stanu zdrowia w grupach wykształcenia, jak i poziom indeksów 
koncentracji uległy zmniejszeniu. Współczynniki koncentracji po standaryzacji 
danych wyniosły odpowiednio: -0,099 dla kobiet oraz -0,085 dla mężczyzn. 
Warto zauważyć zmniejszenie różnic dla płci i zbliżenie wartości indeksu kon-
centracji dla mężczyzn i dla kobiet po standaryzacji danych.  

Postępowanie dekompozycyjne uzyskanych indeksów (surowych) koncen-
tracji zdrowia mężczyzn i kobiet pozwoliło na oszacowanie znaczenia innych 
czynników społeczno-ekonomicznych. W tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy 
regresji dla wybranych zmiennych. Wartości liczbowe uzyskanych ocen parame-
trów nie będą tu interpretowane, aczkolwiek uzyskane relacje (kierunek) są 
zgodne z oczekiwaniami, np. dodatnie wielkości ocen parametrów dla występo-
wania niepełnosprawności oraz trudności ekonomicznych wskazują na gorsze 
oceny stanu zdrowia dla osób z daną kategorią w relacji do kategorii referencyj-
nej (osoby bez niesprawności oraz w dobrej sytuacji ekonomicznej). I odwrot-
nie, oceny ujemne oznaczają lepsze oceny stanu zdrowia w relacji do kategorii 
referencyjnych, np. miasto jako miejsce zamieszkania w relacji do osób miesz-
kających na wsi, stan cywilny kawaler/panna w relacji do osób rozwiedzionych 
lub owdowiałych. Dodatni współczynnik dla zmiennej wiek oznacza, że wraz  
z wiekiem pogarszają się oceny stanu zdrowia.  

Analiza regresji była pierwszym etapem oszacowania cząstkowych współ-
czynników koncentracji dla poszczególnych zmiennych i kategorii, które były 
istotne statystycznie w modelu regresji (na poziomie istotności nie większym niż 
0,10). W tabeli 5 przedstawiono oszacowania współczynników koncentracji (Ck), 



Wiktoria Wróblewska 164 

a także elastyczności poszczególnych kategorii zmiennych wobec zmiennej zdrowia 
oraz wkład absolutny danej kategorii w wartość współczynnika koncentracji.  

Analiza uzyskanych współczynników koncentracji dla poszczególnych 
zmiennych wskazuje, że poziom wykształcenia jest ważną zmienną rangującą 
dla innych kategorii społecznych i ekonomicznych. Ujemne wartości współ-
czynników koncentracji (Ck) świadczą o koncentracji danej kategorii zmiennej 
wśród osób z gorszymi ocenami stanu zdrowia, czyli posiadających niższe wy-
kształcenie, podczas gdy dodatnie mogą świadczyć o pozytywnym wzmocnieniu 
lepszych ocen stanu zdrowia wśród osób z wyższym wykształceniem przez wy-
stępowanie określonej kategorii zmiennej społeczno-ekonomicznej. I tak np. 
współczynniki koncentracji dla kategorii gospodarstw domowych, które znaj-
dowały się w dobrej sytuacji materialnej (radzą sobie z koniecznymi wydatkami 
i zakupami raczej z łatwością) oraz mieszkańców większych miast (powyżej  
100 tys.) są dodatnie, co może oznaczać, że występowanie tych kategorii jest 
skumulowane wśród osób lepiej wykształconych, przez co wzmacnia pozytywny 
efekt tej kategorii na stan zdrowia. Natomiast ujemne współczynniki koncentra-
cji dla osób, których gospodarstwa domowe znajdowały się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, a także dla osób z niepełnosprawnością lub obciążonych choro-
bami oraz przebywających na emeryturze, mogą świadczyć o większym udziale 
tych kategorii wśród osób z niższym wykształceniem. W przypadku zmiennych 
dotyczących sytuacji na rynku pracy i charakteru pracy zwracają uwagę wysokie 
negatywne wartości wskaźnika koncentracji uzyskane dla osób pracujących we 
własnym gospodarstwie rolnym, w szczególności dla mężczyzn. Ta forma 
utrzymania – „na rachunek własny w rolnictwie” – współwystępuje z niższym 
wykształceniem i może łączyć się z kumulacją negatywnych ocen stanu zdrowia 
w tej grupie mężczyzn.  

Wkład absolutny poszczególnych zmiennych w nierówny rozkład negatyw-
nych ocen zdrowia mierzony indeksem koncentracji (przeważony elastycznością 
zmiennej ‘zdrowie’ wobec danej zmiennej objaśniającej) przedstawiają ostatnie 
dwie kolumny tabeli 5. Wśród analizowanych kategorii zmiennych społecznych 
i ekonomicznych, których nierówne ulokowanie miało największy wpływ na 
współczynnik koncentracji i występujące nierówności w ocenach stanu zdrowia, 
znalazły się: zła i bardzo zła sytuacja ekonomiczna, przebywanie na emeryturze, 
występowanie niepełnosprawności oraz praca w gospodarstwie rolnym. Wyniki 
uzyskane dla tych zmiennych w grupie mężczyzn i kobiet były zbliżone. Prze-
prowadzona analiza dekompozycji potwierdziła także podstawowe znaczenie 
wieku dla uzyskanych wyników w zakresie dystrybucji negatywnych ocen stanu 
zdrowia w populacji osób dorosłych w Polsce, których występowanie jest sku-
mulowane wśród osób starszych oraz z niższym wykształceniem.  
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cd. tabeli 5 
1 2 3 4 5 6 7 

Zła sytuacja materialna -0,1746 -0,1955 0,0376 0,0514 -0,0066 -0,0101 
Raczej zła sytuacja  

materialna -0,0638 -0,0536 0,0397 0,0471 -0,0025 -0,0025 

Raczej dobra sytuacja  
materialna 0,1783 0,1669 -0,0071 0,0226 -0,0013 0,0038 

Miasto duże (100 tys. +) 0,1420 0,2075 -0,0010 -0,0124 -0,0001 -0,0026 
Miasto małe lub średnie 0,0395 0,0206 -0,0147 -0,0327 -0,0006 -0,0007 

Wiek -0,0747 -0,0478 0,8319 0,7794 -0,0621 -0,0372 
 
 
Podsumowanie 
 

W pracy dokonano oceny wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na 
zróżnicowanie stanu zdrowia w Polsce. Analiza struktury zmiennej charaktery-
zującej stan zdrowia oraz dalsze wyniki prowadzonych analiz potwierdziły wy-
stępowanie różnic w dystrybucji ocen negatywnych stanu zdrowia w populacji 
osób dorosłych w Polsce oraz znaczenie czynników społeczno-ekonomicznych 
dla obserwowanych nierówności.  

Różnice w strukturze wieku osób w poszczególnych grupach wykształcenia 
mogą znacząco wpływać na występujące nierówności w dystrybucji zdrowia, co 
potwierdziła standaryzacja wskaźników ze względu na wiek. Notowane różnice 
w poziomie współczynników koncentracji zdrowia dla mężczyzn i kobiet w du-
żym stopniu zostały wyeliminowane poprzez standaryzację danych.  

Należy podkreślić, że procedura standaryzacji przełożyła się na zmniejsze-
nie różnic w uzyskanych ocenach stanu zdrowia pomiędzy grupami wykształce-
nia, jednakże nie wyeliminowała ich zupełnie. Pozwala to na stwierdzenie, że 
poziom wykształcenia łączy się z występowaniem nierówności w stanie zdrowia 
w populacji osób dorosłych (w wieku 25-70 lat) w Polsce. Uzyskane wyniki po-
twierdziły występowanie koncentracji negatywnych ocen stanu zdrowia wśród 
osób z niższym poziomem wykształcenia.  

Analiza dekompozycji pozwoliła na wskazanie innych zmiennych, których 
nierównomierny rozkład w populacji może pogłębiać występujące nierówności 
w stanie zdrowia ze względu na poziom wykształcenia. Najbardziej znaczące dla 
występowania negatywnych ocen zdrowia i ich kumulacji wśród osób z niższym 
wykształceniem okazały się trudności ekonomiczne gospodarstwa domowego, 
występowanie niepełnosprawności oraz praca w gospodarstwie rolnym.  

Na szczególną uwagę zasługuje duże znaczenie dysproporcji w sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw domowych, których występowanie pogłębiało noto-
wane nierówności w stanie zdrowia. Nierówna dystrybucja zasobów kapitału 
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społecznego w postaci zdrowia może się jeszcze pogłębiać wraz z narastaniem 
trudności w gospodarstwach domowych i w gospodarce na szczeblu makro. 
Wzrost poziomu wykształcenia i coraz większy udział osób z wyższym wy-
kształceniem w populacji może nie zrekompensować negatywnych dla stanu 
zdrowia skutków przeżywanych trudności ekonomicznych. 
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DISTRIBUTION OF HEALTH IN POLAND – THE IMPORTANCE  
OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS 

 
Summary: The aim of the study was to measure the socio-economic inequalities in 
health in Poland. We use a concentration index obtained through a latent variable and 
decomposition methods with a regression framework. Self-rated health (SRH) is adopted 
as the health indicator and education level serves as a variable describing the social sta-
tus. The analyses presented in this paper are based on data from the Generations and 
Gender Survey (GGS-PL 2011) and include women and men aged 25-70.  

The results confirm the usefulness of this method of analysis and reveal a signifi-
cant influence of the socio-economic variable on inequality in male and female health 
statuses in Poland. The paper also proves the necessity of standardizing the data in anal-
yses designed to assess the impact of the socio-economic agent on health.  
 
Keywords: inequalities in health, concentration index, decomposition methods, GGS-PL 
2011. 




