
 

 
 

       
Dzień Samorządu Terytorialnego – 27 maja 
 

Tablica 1. Radni organów jednostek samorządu terytorialnego ogółem wg płci w województwie lubelskim. 
                   Stan w dniu 31 XII  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2010 2014 2020 

w % 2020-2010 
w p.proc  

Mężczyźni 79,3 76,7 71,7 -7,6 

Kobiety 20,7 23,3 28,3 7,6 

 

Tablica 2. Radni organów jednostek samorządu terytorialnego ogółem wg wykształcenia w województwie lubelskim. 
                   Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2010 2014 2020 

w % 2020-2010 
w p.proc  

Wyższe 33,2 36,1 39,8 6,6 

Policealne 2,8 2,4 2,2 -0,6 

Średnie 36,5 35,3 35,9 -0,6 

Zasadnicze zawodowe 22,9 22,9 19,6 -3,3 

Gimnazjalne 0,1 - - -0,1 

Podstawowe 4,4 3,3 2,6 -1,8 

 

Tablica 3. Radni organów jednostek samorządu terytorialnego ogółem wg wieku w województwie lubelskim. 
                   Stan w dniu 31 XII  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2010 2014 2020 

w % 2020-2010 
w p.proc  

24 lata i mniej 0,8 0,9 0,5 -0,3 

25-29 3,2 3,4 2,0 -1,2 

30-39 17,8 17,7 15,0 -2,8 

40-59 65,8 61,8 57,8 -8,0 

60 lat i więcej 12,4 13,8 24,8 12,4 



 
 

 

 

Wsparcie statystyki publicznej dla samorządu terytorialnego 

Sprawność systemu obserwacji procesów rozwojowych regionów, w którym dużą rolę odgrywają systemy informa-

cyjne, jest jednym z podstawowych warunków efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego (JST). 

Statystyka publiczna (Główny Urząd Statystyczny i 16 urzędów statystycznych ulokowanych w stolicach woje-

wództw) od lat wspiera jednostki samorządu terytorialnego, oferując kompleksowy zestaw informacji dopasowa-

nych do potrzeb samorządów. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie informacyjne i udostępniane dane statystyczne 

pomagają Państwu w realizowaniu bieżących zadań. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszych baz danych, 

systemów i publikacji, a także do kontaktu z Wojewódzkimi Ośrodkami Badań Regionalnych (WOBR). 
 

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 
dla samorządu terytorialnego to: 

 

 wspólne projekty badawczo-analityczne oraz publikacje statystyczne o tematyce związanej z diagnozowa-

niem rozwoju regionalnego i lokalnego; 

 współudział w przygotowaniu systemów monitorowania za pomocą wskaźników statystycznych; 

 wspólne konferencje i seminaria naukowe na temat rozwoju badań regionalnych i przestrzennych; 

 edukacja statystyczna w zakresie metodologii prowadzonych badań statystycznych oraz zasobów informa-

cyjnych statystyki publicznej. Zapraszamy do współpracy. 

Wspieranie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego w oparciu o dane: 

 

Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) to zestaw rapor-

tów o sytuacji społeczno-gospodarczej: gmin, powiatów, miast na 

prawach powiatu, województw i obszarów funkcjonalnych, w tym 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Więcej 

 
 

 

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największą w Polsce bazą da-

nych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje 

ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie, 

a pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Dane i wskaźniki opisują: 

miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa, kraj 

oraz jednostki zgodne z nomenklaturą NUTS: makroregiony, re-

giony, podregiony. Więcej 

 

 

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programo-

wania i monitorowania polityki rozwoju (na poziomie krajowym, 

ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz Unii Europejskiej. Więcej 

 

 

Atlas Statystyczny województwa lubelskiego to publikacja sta-

nowiąca wsparcie informacyjne dla analiz przestrzennych. 

W sposób kartograficzny obrazuje rozwój województwa. Więcej 

 

https://lublin.stat.gov.pl/osrodki/lubelski-osrodek-badan-regionalnych-848/
https://lublin.stat.gov.pl/osrodki/lubelski-osrodek-badan-regionalnych-848/
https://lublin.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://strateg.stat.gov.pl/
https://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/atlas-statystyczny-wojewodztwa-lubelskiego,21,1.html
https://lublin.stat.gov.pl/osrodki/lubelski-osrodek-badan-regionalnych-848/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://strateg.stat.gov.pl/
https://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/atlas-statystyczny-wojewodztwa-lubelskiego,21,1.html

