
 

 

1 

 

28.09.2018 r. 

NOTATKA INFORMACYJNA 

08.08.2019 r. Przeciętne trwanie życia mężczyzn i kobiet  
w województwie podlaskim w 2018 r. 
 

W 2018 r. w województwie podlaskim przeciętne trwanie 
życia mężczyzn wynosiło 74,1 roku, a kobiet – 82,7 roku.  
W analizowanym okresie średnie trwanie życia mężczyzn 
oraz kobiet było o 0,2 roku krótsze niż rok wcześniej. 

 
 
 

 

W 2018 r. w województwie podlaskim mężczyźni żyli przeciętnie 74,1 roku, a kobiety  
– 82,7 roku. W skali kraju przeciętne trwanie życia było krótsze i kształtowało się odpowied-
nio na poziomie 73,8 i 81,7 roku. Zarówno w województwie podlaskim, jak i w całej Polsce  
występuje zjawisko wysokiej nadumieralności mężczyzn. W omawianym roku różnica między 
przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn w Podlaskiem wynosiła 8,6 roku, a w kraju  
– 7,8 roku. 

Wykres. Przeciętne trwanie życia według płci w województwie podlaskim (w latach) 

Na przestrzeni ostatnich osiemnastu lat w województwie podlaskim średnie trwanie życia  
mężczyzn wydłużyło się o 3,6 roku, natomiast kobiet – o 3,5 roku (w skali kraju wzrosło  
odpowiednio o 4,1 oraz 3,7 roku). W 2018 r. trwanie życia mężczyzn oraz kobiet w regionie  
było o 0,2 roku krótsze niż rok wcześniej (średnio w Polsce trwanie życia mężczyzn i kobiet 
skróciło się o 0,1 roku w odniesieniu do zanotowanego w roku poprzednim). 

W Podlaskiem mężczyźni przeciętnie żyją dłużej w miastach niż na wsi. W 2018 r. w przypadku 
kobiet miejsce zamieszkania nie miało wpływu na średnie trwanie ich życia. Podobną  
sytuację zaobserwowano w Polsce. W analizowanym roku w regionie przeciętne trwanie życia 
mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 75,1 roku, tj. o 2,5 roku więcej niż w przypadku 
mężczyzn na wsi, natomiast mieszkanki zarówno miast, jak i wsi żyły średnio 82,7 roku. 

W odniesieniu do roku  
poprzedniego zanotowano 
spadek długości trwania  
życia mężczyzn oraz kobiet 
(po 0,2 roku) 

↓0,2 roku 
Spadek długości trwania życia 
mężczyzn i kobiet w porówna-
niu z 2017 r. 

Mężczyźni w miastach żyli  
o 2,5 roku dłużej niż na wsi, 
natomiast przeciętne trwanie 
życia kobiet było jednakowe 
w miastach i na wsi 

Różnica między przeciętnym 
trwaniem życia kobiet  
i mężczyzn wynosiła 8,6 roku 
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Opracowanie merytoryczne: 
Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych 
Dział Badań i Analiz Regionalnych 
Anna Godlewska 
tel.: 85 749 77 71 
e-mail: A.Godlewska@stat.gov.pl 

 

Informatorium Statystyczne 

tel.: 85 749 77 88, 85 749 77 45 
 

bialystok.stat.gov.pl  

e-mail: InformatoriumUSBST@stat.gov.pl 
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