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NOTATKA INFORMACYJNA 

20.01.2022 r. Przyczyny zgonów w województwie  podlaskim  
w 2020 r. 
 

W 2020 r. w województwie podlaskim zmarły 14622 
osoby, tj. o 17,0% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak  
w latach poprzednich, przyczyną największej liczby 
zgonów były choroby układu krążenia oraz nowotwory, 
które spowodowały łącznie 60,9% wszystkich zgonów  
w omawianym roku. COVID-19 był przyczyną 8,2% ogółu 
zgonów w regionie. 
 

 

Choroby układu krążenia w 2020 r. stanowiły przyczynę 40,5% ogólnej liczby zgonów w woje-
wództwie podlaskim (w Polsce – 36,6%). Umieralność w wyniku chorób układu krążenia jest 
wyższa wśród kobiet niż mężczyzn. W analizowanym roku w naszym regionie były one powo-
dem 46,8% wszystkich zgonów pań i 34,9% – panów. 

Nowotwory, będące drugą istotną przyczyną zgonów, w 2020 r. spowodowały 20,4% ogółu 
zgonów w województwie (w Polsce – 22,8%), przy czym wśród kobiet odsetek ten wyniósł 
19,6%, a w przypadku mężczyzn – 21,2%. Kobiety najczęściej umierały z powodu nowotworu 
złośliwego sutka oraz tchawicy, oskrzeli i płuca (po 2,9% ogólnej liczby zgonów kobiet), jelita 
grubego (1,5%) i jajnika (1,4%). Wśród mężczyzn najwięcej zgonów spowodował również no-
wotwór złośliwy tchawicy, oskrzeli i płuca (5,6% zgonów mężczyzn), a następnie gruczołu 
krokowego (2,3%), jelita grubego (1,9%) oraz pęcherza moczowego (1,2%). 

Wykres. Struktura zgonów według płci i przyczyn w województwie podlaskim w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną przyczyną zgonów są choroby układu oddechowego. W 2020 r. spowodowały one 
7,1% ogółu zgonów w regionie (w Polsce – 6,0%). Wśród kobiet odsetek ten wyniósł 6,5%,  
a w przypadku mężczyzn – 7,6%. 

Dość istotną grupę stanowią również zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu, do któ-
rych zaliczane są m. in.: wypadki komunikacyjne, urazy, zatrucia, samobójstwa czy zabój-
stwa. W 2020 r. były one powodem 4,7% wszystkich zgonów w województwie (w Polsce  
– 4,2%). Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu dotyczyły w większym stopniu męż-
czyzn niż kobiet i spowodowały odpowiednio 6,4% i 2,8% ogółu zgonów w tych grupach 
osób.  

 17,0% 
Wzrost liczby zgonów 
w 2020 r. w porównaniu  
z zanotowaną rok wcześniej 
(w cenach bieżących) 

 

Nowotwory stanowiły  
przyczynę 20,4% ogólnej 
liczby zgonów 

Choroby układu krążenia 
spowodowały 40,5%  
wszystkich zgonów 

Choroby układu  
oddechowego spowodowały 
7,1% wszystkich zgonów  

Zewnętrzne przyczyny  
zachorowania i zgonu  
były powodem 4,7% ogółu 
zgonów 
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W wyniku pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 r. pojawiła się nowa 
przyczyna zgonów. W analizowanym roku, zgony z powodu COVID-19 stanowiły 8,2% wszyst-
kich zgonów w województwie podlaskim (w Polsce – 8,7%). Umieralność w wyniku COVID-19 
była wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Choroba ta spowodowała 9,1% wszystkich zgo-
nów panów i 7,3% – pań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 

Zgony z powodu COVID-19 
stanowiły 8,2% ogólnej liczby 
zgonów 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Białymstoku 
Dyrektor Ewa Kamińska-Gawryluk 
Tel: 85 749 77 15 
 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 85 749 77 45, 85 749 77 88 
 

 

Powiązane opracowania 

Sytuacja demograficzna Polski do 2020 roku. Zgony i umieralność 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Ludność 
Demografia 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Zgon 
Przyczyny zgonu 

 

https://bialystok.stat.gov.pl/
http://www.twitter.com/Bialystok_STAT
http://www.facebook.com/UrzadStatystycznywBialymstoku
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2020-roku-zgony-i-umieralnosc,40,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Demografia.aspx
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3962%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3930,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3930,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/364,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/364,pojecie.html

