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Radni organów jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie dolnośląskim w 2020 r. 

W końcu 2020 r. w województwie 
dolnośląskim władzę samorządową 
sprawowało 2621 radnych gmin, 108 
radnych rad miast na prawach 
powiatu, 506 radnych rad powiatów 
i 36 radnych sejmiku wojewódzkiego. 
W ciągu roku zauważalnie wzrosła 
średnia wieku samorządowców − więk-
szość z nich to osoby w wieku 60 lat 
i więcej (w końcu 2019 r. − 40 lat i więcej). 
 

Osoby w wieku 60 lat i więcej dominowały wśród radnych na wszystkich szczeblach władzy sa-
morządowej: wśród radnych rad gmin stanowiły 28,4%, rad miast na prawach powiatu − 36,1%, 
rad powiatów − 40,3%, radnych  sejmiku województwa dolnośląskiego − 33,3%. 
Najwięcej dolnośląskich samorządowców posiadało wykształcenie wyższe – odpowiednio: 43,7% 
w przypadku radnych rad gmin, 75,9% radnych rad miast na prawach powiatu, 80,4% radnych 
rad powiatów i 100,0% radnych sejmiku województwa dolnośląskiego. 
Natomiast najliczniejsze grupy zawodowe to specjaliści w przypadku radnych rad gmin (25,1%) 
i rad miast na prawach powiatu (40,7%), a także przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy w przypadku radnych rad powiatów (41,7%) oraz radnych sejmiku 
województwa dolnośląskiego (55,6%). 
Tablica 1.  Radnia organów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego 

Wyszczególnienie 

Radni 

rad 
gminb 

rad 
miast na 
prawach 
powiatu 

rad 
powiatów 

sejmiku 
wojewódz- 

kiego 

OGÓŁEM 2621 108 506 36 
   w tym kobiety 882 38 144 9 
Według wieku:     

19-29 lat 69 3 6 2 
30-39 450 22 46 4 
40-49 721 23 121 18 
50-59 637 21 129 8 
60 lat i więcej 744 39 204 12 

Według poziomu wykształcenia:     
wyższe 1146 82 407 36 
policealne i średnie 1064 23 87 - 
zasadnicze zawodowe 390 3 11 - 
gimnazjalne i podstawowe 21 - 1 - 

Wedłu grup zawodów:c     
przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 245 22 211 20 
specjaliści 657 44 162 14 
technicy i inny średni personel 372 11 33 - 
pracownicy biurowi 252 9 27 - 
pracownicy usług i sprzedawcy 324 14 20 - 
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 293 1 30 1 
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 160 1 1 - 
operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 146 1 7 - 
pracownicy wykonujący prace proste 75 1 1 - 
siły zbrojne 31 1 3 1 
pozostali niesklasyfikowani 66 3 11 - 

a Stan w dniu 31 grudnia.  b Bez radnych rad miast na prawach powiatu.  c W podziale według grup zawodów nie uwzględniono 
radnych będących bezrobotnymi, niepracującymi i uczącymi się; emeryci i renciści ujmowani są według zawodu wykonywanego 
przed przejściem na emeryturę lub rentę. 

Radni w woj. dolnośląskim: 

2621 – gmin 

  108 – miast na prawach powiatu 

  506 – powiatów 

    36 – sejmiku wojewódzkiego 

INFORMACJA PRASOWA 

Dolnośląscy radni to w większo-
ści osoby w wieku 60 lat i wię-
cej, z wyższym wykształceniem, 
reprezentujący jedną z dwóch 
grup zawodowych – specjali-
stów oraz przedstawicieli władz 
publicznych, wyższych urzędni-
ków i kierowników 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych 
przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie wła-
sne na podstawie danych GUS”. 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 37 16 363 

e-mail: A.Pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @USWroclaw 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2020 

Mienie gmin i powiatów 

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Statystyczne Vademecum Samorządowca 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Rada gminy 

Rada miasta na prawach powiatu 

Rada powiatu 

Radny 

Sejmik województwa 
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