
% występowania nadwagi u dzieci (włącznie z 

otyłością) 2000 do teraz

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

©Światowa Federacja Otyłości, Londyn, Październik 2017 r.   Zakaz powielania bez zezwolenia.  W 
celu uzyskania zezwoleń, prosimy pisać na adres obesity@worldobesity.org z wyszczególnieniem 
użycia do powielania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli brak jest dostępnych danych, wówczas mogły 
zostać użyte dane sprzed roku 2000.  W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących aktualnego 
występowania problemu można przeglądać kraje na mapie interaktywnej, na stronie 
www.worldobesity.org gdzie dostępne są dane dotyczące badań, odwołań i punktów odcięcia



% występowania nadwagi u dziewcząt (włącznie z 

otyłością) 2000 do teraz

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

©Światowa Federacja Otyłości, Londyn, Październik 2017 r.   Zakaz powielania bez zezwolenia.  W celu 
uzyskania zezwoleń, prosimy pisać na adres obesity@worldobesity.org z wyszczególnieniem użycia do 
powielania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli brak jest dostępnych danych, wówczas mogły zostać użyte 
dane sprzed roku 2000.  W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących aktualnego występowania 
problemu można przeglądać kraje na mapie interaktywnej, na stronie www.worldobesity.org gdzie 
dostępne są dane dotyczące badań, odwołań i punktów odcięcia



Aktualny % występowania otyłości u mężczyzn (BMI 

≥ 30 kg/m ²) 2000 do teraz

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

©Światowa Federacja Otyłości, Londyn, Październik 2017 r.   Zakaz powielania bez zezwolenia.  W 
celu uzyskania zezwoleń, prosimy pisać na adres obesity@worldobesity.org z wyszczególnieniem 
użycia do powielania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli brak jest dostępnych danych, wówczas mogły 
zostać użyte dane sprzed roku 2000.  W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących aktualnego 
występowania problemu można przeglądać kraje na mapie interaktywnej, na stronie 
www.worldobesity.org gdzie dostępne są dane dotyczące badań, odwołań i punktów odcięcia



Aktualny % występowania otyłości u kobiet (BMI ≥ 30 

kg/m ²) 2000 do teraz 

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

©Światowa Federacja Otyłości, Londyn, Październik 2017 r.   Zakaz powielania bez zezwolenia.  W 
celu uzyskania zezwoleń, prosimy pisać na adres obesity@worldobesity.org z wyszczególnieniem 
użycia do powielania. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli brak jest dostępnych danych, wówczas mogły 
zostać użyte dane sprzed roku 2000.  W celu uzyskania aktualnych danych dotyczących aktualnego 
występowania problemu można przeglądać kraje na mapie interaktywnej, na stronie 
www.worldobesity.org gdzie dostępne są dane dotyczące badań, odwołań i punktów odcięcia


