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Trwanie życia w zdrowiu 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W 2019 r. mediana wieku mieszkańców województwa 
dolnośląskiego wyniosła 42 lata i była wyższa niż w la-
tach wcześniejszych.  Wzrósł także wskaźnik obcią-
żenia demograficznego – wyniósł 28,7 i należał do 
jednego z najwyższych w kraju. Długość trwania życia 
w zdrowiu w momencie narodzin mężczyzn wzrosła 
i osiągnęła poziom 59,3 lat (w 2018 r. — 58,9 lat), 
natomiast kobiet zmniejszyła się do 63,1 lat (wobec 
63,3 lat w 2018 r.). 

Oczekiwana długość życia w zdrowiu jest jednym z podstawowych wskaźników wykorzysty-
wanych w ocenie stanu zdrowia populacji. Mierzona jest w oparciu o statystyki dotyczące 
umieralności w danym roku, dla określonej populacji oraz w oparciu o indywidualnie i su-
biektywnie postrzeganą niepełnosprawność. 

Parametrami stosowanymi do oceny starzenia się populacji są m.in. mediana wieku ludności 
(wyznacza granicę wieku, którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga 
połowa jeszcze nie osiągnęła) oraz wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 
(proporcja liczby osób powyżej 65 roku życia do liczby osób w wieku 15–64 lat).  
W województwie dolnośląskim mediana wieku w 2019 r. wyniosła 42,0 lata (w Polsce – 41,3 lat) 
i była wyższa niż w latach poprzednich – w 2010 r. wynosiła 39,0 lat, w 2015 r. 40,6 lat, w 2018 r. 
41,6 lat. Należała także do wysokich w porównaniu z innymi województwami – 6. lokata po 
województwach: opolskim (43,1 lat), łódzkim (43,0 lata), śląskim i świętokrzyskim (po 42,7 lat) 
oraz zachodniopomorskim (42,1 lat). 
Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2019 r. wyniósł 28,7 i należał do jednego z najwyższych 
w kraju –  4. lokata po województwach: łódzkim (30,7), świętokrzyskim (29,6) i śląskim (29,0). Był 
także wyższy niż w latach wcześniejszych – w 2010 r. wynosił 18,4, w 2015 r. – 23,2, w 2018 r. – 27,4. 
Od 2009 do 2017 r. obserwowany był powolny wzrost długości trwania życia w zdrowiu w mo-
mencie narodzin dla mężczyzn. W 2018 r. odnotowano nieznaczny spadek, ale w 2019 r. ponow-
nie zanotowano wzrost. W przypadku kobiet w latach 2009-2018 wystąpił wzrost, a w 2019 r. – 
niewielki spadek. Omawiane wskaźniki w województwie dolnośląskim kształtowały się na 
niższym poziomie niż średnio w kraju i były jednymi z najniższych na tle innych województw. 
Pod względem długości trwania życia w zdrowiu mężczyzn w momencie narodzin wojewódz-
two dolnośląskie w 2019 r. znajdowało się na przedostatnim miejscu w kraju (przed woje-
wództwem łódzkim), a kobiet – na 11. miejscu. 
Tablica 1. Trwanie życia w zdrowiu w województwie dolnośląskim 

Rok 

Mężczyźni Kobiety 

w wieku lat 

0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 

2009 56,4 42,7 29,3 17,3 8,1 60,0 46,0 32,1 19,5 9,4 
2010 57,0 43,2 29,8 17,7 8,5 60,7 46,8 32,9 20,2 9,9 
2011 57,4 43,6 30,2 18,1 8,9 61,1 47,2 33,3 20,6 10,1 
2012 58,0 44,2 30,8 18,5 9,1 61,7 47,8 33,9 20,9 10,3 
2013 58,2 44,4 30,9 18,6 9,0 62,2 48,2 34,2 21,2 10,4 
2014 58,6 44,6 31,2 18,8 9,2 62,2 48,2 34,2 21,1 10,3 
2015 58,7 44,8 31,2 18,8 9,1 62,3 48,2 34,2 21,2 10,4 
2016 58,9 44,9 31,4 19,0 9,3 62,7 48,7 34,7 21,7 10,9 
2017 59,0 45,1 31,5 19,2 9,5 62,9 48,9 34,9 22,0 11,1 
2018 58,9 45,0 31,6 19,4 9,8 63,3 49,2 35,2 22,2 11,4 
2019 59,3 45,3 31,9 19,7 10,1 63,1 49,0 35,1 22,1 11,3 

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”. 

59,3 lat 
Trwanie życia w zdrowiu mężczyzn 

63,1 lat 
Trwanie życia w zdrowiu kobiet 

INFORMACJA PRASOWA 

W porównaniu do 2018 r. wzrosła 
długość trwania życia w zdrowiu 
mężczyzn, a zmniejszyła się kobiet 

Mediana wieku ludności oraz 
wskaźnik obciążenia demograficz-
nego systematycznie rosną 
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Powiązane opracowania 

Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2019  

Trwanie życia w 2019 roku 

Trwanie życia – tablice 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Mediana wieku  

Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku x lat 

Współczynnik obciążenia (demograficznego) 

 

 

 

 

 

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 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-zdrowiu-w-polsce-w-latach-2009-2019,4,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2019-roku,2,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-tablice,1,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3925,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/375,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3953,pojecie.html
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