
 

 

INFORMACJA 

13.06.2018 r. Światowy Dzień Krwiodawcy (14 czerwca) 
 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku 
liczba krwiodawców wyniosła 34 906 osób, w tym 34 901 
honorowych. 

 

 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 1 regionalne centrum krwiodawstwa 
oraz 5 oddziałów terenowych. Wyprodukowano blisko 184 tys. jednostek koncentratu krwinek 
i osocza, w tym ponad 68 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 80 tys. jednostek 
świeżo mrożonego osocza. 

Krwiodawcy  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 roku mieszkało 34,9 tys. zarejestrowanych 
krwiodawców (stanowiło to 1,7% liczby ludności w województwie), tj. o 1,4% więcej w sto-
sunku do roku 2016. Największą liczbę krwiodawców zarejestrowano w województwie wielko-
polskim – 68,7 tys. osób – 2,0% ogółu ludności województwa, a w dalszej kolejności w woje-
wództwach mazowieckim (68,7 tys. dawców – 1,3% mieszkańców województwa) i śląskim  
(65,5 tys. dawców – 1,4% ludności województwa). Najmniej osób oddało krew w placówkach 
zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego – 13,6 tys. osób – 1,4% mieszkańców wo-
jewództwa. 

 

Mapa 1. Krwiodawcy według województw w 2017 r. 

 

  

 

↑1,4% 
Wzrost liczby krwiodawców 
w stosunku do 2016 r. 

W 2017 roku kujawsko- 
-pomorskie zajęło 7 miejsce 
w kraju w produkcji kon-
centratu krwinek czerwo-
nych i osocza 

 



 

 
Donacje krwi i jej składników 

W województwie kujawsko-pomorskim liczba donacji krwi i jej składników wyniosła ponad  
74 tys. (stanowiło to 3,6% liczby ludności w województwie), z czego blisko 69 tys. pobrań do-
tyczyło krwi pełnej. Odnotowano ponad 4 tys. donacji samego osocza. 

Największa liczba donacji krwi pełnej wystąpiła w województwie śląskim – 150,2 tys. pobrań  
– 3,3% mieszkańców województwa, a osocza w województwie wielkopolskim – 9,4 tys. donacji, 
co stanowiło 0,3% ogółu ludności województwa. 

 

Wykres 1. Liczba pobrań krwi i jej składników według województw w 2017 r. 
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W 2017 roku kujawsko- 
-pomorskie zajęło 3 miejsce 
w rankingu województw 
pod względem liczby po-
brań osocza 

 



 

 
 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
 

Rozpowszechnianie: 
dr Dominik Śliwicki 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 
 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Krwiodawstwo 

Krwiodawca 

Donacja 
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