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12.06.2020 r. 

 

Krwiodawstwo 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. liczba krwiodawców wyniosła 50,3 tys., 
w tym blisko 100% to dawcy honorowi; w porównaniu 
do 2018 r. było ich mniej – po 0,6%. W ciągu roku do-
konano 112,2 tys. donacji, w tym 100,3 tys. donacji 
krwi pełnej (więcej odpowiednio o 0,9% i 0,4%). Wy-
produkowano 90,7 tys. jednostek koncentratu krwi-
nek czerwonych i 112,6 tys. jednostek świeżo mro-
żonego osocza (wzrost odpowiednio o 0,9% i o 0,1%). 
 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowały 2 regionalne centra krwiodaw-
stwa oraz 3 oddziały terenowe.  

Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18–65 lat1. W 2019 r. krew i jej składniki 
oddały w naszym województwie 50272 osoby, w tym 50271 dawców honorowych. W porów-
naniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 325 osób (spadek o 0,6%). 
Pod względem liczby dawców województwo dolnośląskie zajmowało 4. miejsce w kraju po 
województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.  
Zbiorowość krwiodawców stanowiła 2,6% ludności w wieku 18–65 lat. Wskaźnik liczby krwio- 
dawców na 10 tys. ludności wyniósł 173 – przekraczał średnią wartość dla kraju (160) i plasował 
nasze województwo na 3. miejscu po województwach podlaskim (251) i wielkopolskim (197).  

Zarówno pod względem liczby donacji2 ogółem, jak i donacji krwi pełnej oraz osocza 
województwo dolnośląskie zajmowało 4. miejsce w kraju. 

W latach 2010-2019 blisko 3-krotnie zwiększyła się liczba donacji osocza, a krwi pełnej – o 6,7%. 
W omawianym okresie znacznie wzrosła także liczba wyprodukowanych jednostek świeżo mro-
żonego osocza – o 16,9%, zmniejszyła się natomiast – koncentratu krwinek czerwonych – o 2,3%. 

Jedna donacja krwi jest warta tyle, ile uratowane dzięki niej życie i zdrowie, czyli jest bezcenna. 

Tablica 1. Krwiodawstwoa w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Krwiodawcy 51930 51156 50172 49640 50597 50272 
w tym honorowi 51872 51154 50146 49623 50595 50271 

Liczba donacjib ogółem 102141 109197 106666 109108 111149 112184 
w tym:       

krew pełna 93969 99447 97342 98765 99883 100294 
osocze 1644 3577 3217 3934 4740 4481 

Wyprodukowana liczba jednostek:       
koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) c 92788 93393 89048 91168 89852 90675 
osocze świeżo mrożone (FFP) d 96381 110379 104797 109677 112585 112634 

a Bez danych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  b Donacja 
jest to pobranie krwi lub jej składnika do celów klinicznych, diagnostycznych lub produkcyjnych.  c Jedna 
jednostka koncentratu krwinek czerwonych równa się w przybliżeniu 250 ml, jeden litr koncentratu krwinek 
czerwonych równa się w przybliżeniu 4 jednostkom.  d Jedna jednostka świeżo mrożonego osocza równa się 
200 ml, jeden litr osocza równa się 5 jednostkom.  
Ź r ó d ł o: dane Narodowego Centrum Krwi. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

                                                           
1 W wyjątkowych przypadkach dawcą krwi może zostać osoba między 17 a 18 rokiem życia oraz osoba, która 
ukończyła 65 rok życia.   
2 Dotyczy donacji krwi pełnej, osocza, trombaferezy, leukaferezy i innych składników.   

 0,6% 

Spadek liczby dawców krwi r/r 

INFORMACJA PRASOWA 

Wskaźnik liczby krwiodawców na 
10 tys. mieszkańców w wojewódz-
twie dolnośląskim należał do naj-
wyższych w kraju (3. lokata) 

Spośród ponad 50 tys. dolnoślą-
skich krwiodawców tylko 1 osoba 
nie była dawcą honorowym 
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Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Donacja 

Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi 

Krwiodawca 

Krwiodawstwo 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2019,2,22.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html
http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2583,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2582,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2537,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4095,pojecie.html
mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl
http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/

