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Działalność wystawiennicza 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim 
działało 21 galerii i salonów sztuki, tj. o 1 (4,5%) 
mniej niż rok wcześniej. W porównaniu do 2018 r. 
zmniejszyła się także liczba wystaw i ekspozycji 
przygotowanych przez te instytucje 
(odpowiednio o 15,9% i 8,8%), natomiast zwiększyła 
się liczba zwiedzających (o 11,9%). 

 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 21 galerii i salonów sztuki 
(6,4% ogólnej ich liczby w kraju) i podobnie jak w 2018 r. ich liczba zmniejszyła się w porówna-
niu do roku poprzedniego. W 2019 r. ponad 60% ww. instytucji funkcjonowało w obiektach po-
siadających wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a po-
nad 40% — udogodnienia wewnątrz budynku; w ciągu roku odsetek specjalnie przystosowa-
nych obiektów zwiększył się odpowiednio o 7,4 p.proc. i o 11,0 p.proc.  Liczba instytucji wysta-
wienniczych plasowała województwo dolnośląskie na 6. miejscu w kraju po województwach: 
małopolskim (61), mazowieckim (53), śląskim (39), łódzkim (36) i pomorskim (23). 

Dolnośląskie galerie i salony sztuki zorganizowały w 2019 r. 217 wystaw, tj. o 15,9% mniej niż rok 
wcześniej; w porównaniu do 2010 r. było to mniej o 13,9%, a w porównaniu do 2000 r. — mniej o 4,8%. 
Pod względem liczby zorganizowanych wystaw województwo dolnośląskie zajmowało 8. miejsce  
w kraju po województwach: mazowieckim (612), małopolskim (591), śląskim (463), łódzkim (304), 
pomorskim (286), wielkopolskim (274) i kujawsko-pomorskim (236).  
Spośród wszystkich wystaw 58 (tj. 26,7%) przygotowano z wykorzystaniem „nowych mediów”, 
tzn., że do ich prezentacji zastosowano nietradycyjne eksponaty, formy i techniki, animację 
komputerową, aranżacje przestrzeni (instalacje), design, wideo itp. W porównaniu do 2018 r. 
był to wzrost o 26,1%. Pod względem liczby wystaw z wykorzystaniem „nowych mediów” 
województwo dolnośląskie zajmowało 3. miejsce w kraju po województwach wielkopolskim 
(75) i mazowieckim (60). 

W 2019 r. galerie i salony sztuki przygotowały w województwie dolnośląskim 249 ekspozycji, 
tj. o 8,8% mniej niż przed rokiem. W porównaniu do 2010 r. było to mniej o 6,0%, a w porównaniu 
do 2000 r. — mniej o 2,4%. Liczba przygotowanych ekspozycji w 2019 r. uplasowała nasze woje-
wództwo na 8. miejscu w kraju po województwach mazowieckim (623), małopolskim (602), 
śląskim (484), pomorskim (316), łódzkim (307), wielkopolskim (275) i kujawsko-pomorskim (271). 

W dolnośląskich galeriach i salonach sztuki w 2019 r. wyświetlono 133 seanse filmowe zwią-
zane tylko z działalnością wystawienniczą, które obejrzało 3,2 tys. widzów. W porównaniu  
do 2018 r. był to wzrost odpowiednio 5-krotny i 3-krotny. 

Wystawy i ekspozycje w 2019 r. obejrzało 281,2 tys. zwiedzających, tj. o 11,9% więcej niż w 2018 r. 
W porównaniu do 2010 r. było to więcej o 15,0%, a w porównaniu do 2000 r. — mniej o 17,9%. Pod 
względem liczby zwiedzających województwo dolnośląskie zajmowało w 2019 r. 3. miejsce w kraju 
po województwach małopolskim (1,3 mln) i mazowieckim (1,2 mln).  
Tablica 1.  Instytucje wystawiennicze w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Galerie i salony sztuki a 25 28 25 22 23 24 22 21 

Wystawy b 228 274 252 325 495 282 258 217 
   w tym:          

  z zagranicy 25 15 21 21 41 16 18 15 

  międzynarodowe w Polsce - 10 14 29 21 39 15 39 

Ekspozycje b 255 287 265 342 524 299 273 249 

Zwiedzający w tys. 342,4 340,9 244,5 1595,3 2612,8 362,2 251,3 281,2 

a Stan w dniu 31 grudnia.  b W kraju. 

 11,9% 

Wzrost liczby zwiedzających 
wystawy i ekspozycje r/r 

Dolnośląskie było w 2019 r. 
szóstym województwem 
w Polsce pod względem liczby 
galerii i salonów sztuki działa-
jących na jego terenie  

Województwo dolnośląskie 
w 2019 r. należało do liderów 
pod względem wykorzystania 
do prezentacji wystaw „nowych 
mediów” 

Pomimo mniejszej liczby zorga-
nizowanych wystaw i ekspozy-
cji zwiększyła się liczba zwie-
dzających dolnośląskie galerie 
i salony sztuki 

INFORMACJA PRASOWA 

Liczba zwiedzających dolnoślą-
skie instytucje wystawiennicze 
w 2019 r. plasowała wojewódz-
two dolnośląskie na 3. miejscu 
w kraju 

Bardzo dużą popularnością 
w 2019 r. cieszyły się seanse fil-
mowe wyświetlane przez gale-
rie i salony sztuki 

11.05.2020 r. 
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Powiązane opracowania 

Działalność galerii sztuki 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

Kultura w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Espozycja 

Galeria 

Nowe media 

Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Wystawa 

Zwiedzający 

 

 

 

 

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 3716 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 

 @GlownyUrzadStatystyczny 
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