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CHAPTER III 
LOCAL GOVERNMENT  

Uwagi ogólne  General notes 

1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzono no-
wy zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny 
państwa, którego jednostkami są gminy, powiaty 
i województwa. 

Gmina jest podstawową jednostką terytorial-
nego podziału kraju i siedzibą władz terytorial-
nych.  

2. Kadencja prezydentów, burmistrzów, wójtów 
oraz rad gmin, rad miejskich na prawach powia-
tu trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. 

3.Wybory do rad gmin: 
a) I kadencji odbyły się 27 maja 1990 r.,  
b) II kadencji 19 czerwca 1994 r.,  
c) III kadencji 11 października 1998 r.,                                
d) IV kadencji 27 października 2002 r.,                 
e) V kadencji 12 listopada 2006 r.,                          
f) VI kadencji 21 listopada 2010 r.,                                     
g) VII kadencji 16 listopada 2014 r.,  
h) VIII kadencji 21 października 2018 r. 
Charakterystykę demograficzno-zawodową 

radnych w jednostkach samorządu terytorialne-
go oparto o wyniki sprawozdawczości za rok 
2019, aktualizującej dane o radnych zawarte                    
w obwieszczeniach terytorialnych komisji wy-
borczych z wyborów samorządowych w dniu                   
21 października 2018 r. 

Grupowania radnych organów jednostek sa-
morządu terytorialnego według grup zawodów 
dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów                    
i Specjalności na potrzeby rynku pracy wprowa-
dzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (tekst 
jednolity Dz. U. 2018  poz. 227). 

 1. On 1 January 1999 a new fundamental three- 
-tier territorial division of the country was intro-
duced, the units of which are gminas, powiats and 
voivodships. 

The gmina is the basic unit of the country’s terri-
torial division and seat of self-government authori-
ties. 

2. Term of presidents, mayors, village mayors as 
well as gmina councils, city councils in cities with 
powiat status and powiat councils lasts 5 years, 
starting from the day of election. 

3. The election to: 
a) first term of gmina councils took place on 27 

May 1990,  
b) second term on 19 June 1994,  
c) third on 11 October 1998,  
d) fourth on 27 October 2002, 
e) fifth on 12 November 2006,  
f) sixth on 21 November 2010,  
g) seventh on 16 November 2014,  
h) eighth on 21 October 2018. 
The demographic and occupational characteristic 

of councillors in local government entities is based 
on reporting results for 2019, updating information 
concerning councillors included in announcements 
of local election commissions from the 21 October 
2018 local government elections. 

The grouping of councillors of organs of local 
government entities by groups of occupations                
is made on the basis of the Polish Classification                
of Occupations and Specializations for Labour 
Market Needs, which was introduced by a decree 
of the Minister of Labour and Social Policy, dated         
7 August 2014 (uniform text Journal of Laws 2018 
item 227). 
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