
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

14.08.2018 r. Trwanie życia i umieralność 
 

W 2017 r. przeciętne trwanie życia zarówno mężczyzn 
jak i kobiet na Podkarpaciu było najdłuższe w Polsce. 
Ponadto mężczyźni dłużej żyją w miastach, a kobiety 
na wsi. 

Przeciętne trwanie życia w 2017 r. w województwie 
podkarpackim wyniosło 75,6 lat dla mężczyzn i 83,1 lat 
dla kobiet. Był to najlepszy wynik wśród województw. 
Przeciętne trwanie życia dla Polski wyniosło: 74,0 lata 
dla mężczyzn i 81,8 lat dla kobiet. 

Na Podkarpaciu mężczyźni żyli dłużej w miastach (76,5 lat) niż na wsi (74,9 lata). Odwrotnie 
było natomiast w przypadku kobiet, których przeciętne trwanie życia w miastach wyniosło 
83,0 lata, a na wsi 83,1 lata. 

Według danych dotyczących 2016 r. wskaźnik umieralności na Podkarpaciu był jednym 
z najniższych w kraju. Umieralność w 2016 r. wyniosła 935 osób na 100 tysięcy mieszkańców 
(2. miejsce wśród województw). Najniższa umieralność występowała w województwie 
małopolskim – 934 osoby na 100 tysięcy. 

Jeżeli chodzi o choroby, będące przyczyną zgonów na Podkarpaciu, to w 2016 r. największa 
umieralność występowała z powodu chorób układu krążenia – 435 osób na 100 tysięcy 
mieszkańców oraz chorób nowotworowych – 244 osoby na 100 tysięcy mieszkańców.  

   

                                                         

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

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

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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@GlownyUrzadStatystyczny 

Choroby nowotworowe w 
2016 r. były przyczyną 259 
zgonów na 100 tysięcy miesz-
kańców podkarpackich miast 
i 221 zgonów na 100 tysięcy 
mieszkańców wsi.  

13,9% 
Spadek umieralności na choroby 
układu krążenia w 2016 r. na Pod-
karpaciu w porównaniu z 2015 r. 
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