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Pragnê przekazaæ Pañstwu kolejny, siódmy raport z cyklu Województwo Ma³opolskie, tym razem
dotycz¹cy roku 2006.
Raport jest dla nas dodatkow¹ inspiracj¹ dla kszta³towania dobrej polityki regionalnej.
Publikacja opracowana zosta³a w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego, przy
wykorzystaniu informacji w³asnych oraz dostarczonych przez urzêdy i instytucje dzia³aj¹ce na terenie
naszego województwa, którym sk³adam niniejszym gor¹ce podziêkowanie za wspó³pracê.
Dla zachowania porównywalnoci z poprzednimi wydaniami zachowany zosta³ uk³ad i zakres
tematyczny Raportu, niewielkie modyfikacje wyniknê³y natomiast ze zmieniaj¹cej siê sytuacji spo³eczno - gospodarczej zarówno województwa, jak i kraju. Mam tutaj na myli zw³aszcza efekty przyst¹pienia Polski do struktur Unii Europejskiej, w tym nap³yw du¿ego strumienia finansowego w ramach programów pomocowych, tak¿e nowej perspektywy finansowej 2007-2013, jak i zjawisko balansuj¹ce na
krawêdzi pozytywnego odbioru czyli odp³yw wykwalifikowanej kadry do pracy za granic¹.
¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, i¿ zawarty w raporcie zakres informacji oka¿e siê przydatny w dalszych,
szczegó³owych analizach zjawisk gospodarczych zachodz¹cych na terenie województwa, pomo¿e tak¿e
przedsiêbiorcom i potencjalnym beneficjentom przygotowywaæ dobre projekty do wsparcia ze rodków
europejskich.
Liczê na przychylny odbiór niniejszego opracowania, zapraszam jednoczenie Pañstwa do zg³aszania uwag i sugestii dotycz¹cych przysz³ych wydañ Raportu. Zapewniam, ¿e wszystkie przes³ane
propozycje zostan¹ wnikliwie przeanalizowane, a te najistotniejsze bêd¹ odzwierciedlone w Raporcie.

Marek Nawara

Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego

RODOWISKO
PRZYRODNICZE
RODOWISKO PRZYRODNICZE

I. Zasoby rodowiska przyrodniczego
oprac. Aneta Helak-wiechowska, Krzysztof ¯ero

1. WARUNKI FIZYKOGEOGRAFICZNE
Województwo ma³opolskie, po³o¿one na po³udniu Polski, zajmuje powierzchniê 15 182,9 km2,
co stanowi 4,8% powierzchni kraju i plasuje je na 12 miejscu w Polsce. Równoczenie nale¿y do grupy
najgêciej zaludnionych, bowiem z zaludnieniem 215 osób/km2 znajduje siê na 2 miejscu w kraju (po
woj. l¹skim).
Obszar województwa ma³opolskiego nale¿y do kilku podprowincji (zgodnie z podzia³em Polski na
mezoregiony fizyczno-geograficzne, Kondracki J.,1998):






Wy¿yny l¹sko-Krakowskiej,
Wy¿yny Ma³opolskiej,
Pó³nocnego Podkarpacia,
Zewnêtrznych Karpat Zachodnich,
Centralnych Karpat Zachodnich.

2. OBSZARY CHRONIONE
Województwo ma³opolskie charakteryzuje siê niespotykanym w Polsce zró¿nicowaniem rodowiska przyrodniczego. Ponad po³owa powierzchni województwa ma³opolskiego objêta jest ochron¹ prawn¹,
co plasuje województwo na drugim miejscu w kraju. System obszarów i obiektów chronionych tworz¹:
 parki narodowe  piêæ w ca³oci: Babiogórski, Gorczañski, Ojcowski, Pieniñski, Tatrzañski oraz
czêæ Magurskiego;
 rezerwaty przyrody  84, w tym faunistyczne  1, krajobrazowe  13, lene  44, torfowiskowe  1,
florystyczne  9, wodne  1, przyrody nieo¿ywionej  10, stepowe  5;
 parki krajobrazowe  11, w tym:
 Zespó³ Jurajskich Parków Krajobrazowych: Bielañsko-Tyniecki, Rodniañski, D³ubniañski Tenczyñski, Dolinki Krakowskie, Orlich Gniazd (czêciowo w województwie l¹skim),
 Zespó³ Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie: Ciê¿kowicko-Ro¿nowski, Pasma Brzanki
(czêciowo w województwie podkarpackim), Winicko-Lipnicki,
 Park Krajobrazowy Popradzki,
 Park Krajobrazowy Beskidu Ma³ego (czêciowo w województwie l¹skim);
 obszary chronionego krajobrazu  10, w tym 5 w ca³oci: Bratucicki, Zachodniego Pogórza
Winickiego, Wschodniego Pogórza Winickiego, Rad³owsko-Wierzchos³awicki, Województwa
Nowos¹deckiego, i piêæ czêciowo: Miechowsko-Dzia³oszycki, Koszycki, Doliny Wis³y, Jastrz¹bsko-¯d¿arski, Pogórza Ciê¿kowickiego
 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000  2 (Gorce PLB120001, Tatry PLC120001)
ustanowione na mocy rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;
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Analiza warunków klimatycznych wskazuje, ¿e ich zró¿nicowanie regionalne pokrywa siê z zasiêgiem podstawowych jednostek fizjograficznych. Pod wzglêdem klimatycznym w regionie ma³opolskim wydziela siê co najmniej trzy regiony klimatyczne: wy¿yn rodkowopolskich, kotlin podkarpackich
i samych Karpat. Najcieplej jest w Kotlinie Sandomierskiej, tam te¿ najd³u¿ej trwa okres wegetacyjny
(powy¿ej 220 dni), a Tarnów stanowi punkt o najwy¿szej redniej rocznej temperaturze w kraju (powy¿ej 8°C), za Kasprowy Wierch o najni¿szej (-0,8°C).

 projektowane* specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 (obszary z listy rz¹dowej zg³oszone do Komisji Europejskiej)  25: Babia Góra, Czarna Orawa, Dolina Pr¹dnika, Dolinki Jurajskie, Ostoja Gorczañska  ostoja siedliskowa, Jaroszowiec, Kalina-Lisiniec, Ko³o Grobli, Kostrza, Lipówka, Madohora, Micha³owiec, Na Policy, Ostoja Magurska, Pieniny, Pustynia B³êdowska, Sterczów cianka, Tatry  ostoja siedliskowa, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Wa³y,
Beskid S¹decki, Cerkiew w £osiach ko³o Ropy, Grota zbójnicka na £opieniu, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu, Ostoja rodkowojurajska;
 zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe: Lubinka, Wyspa Grodzisko, Dolina Rzeki So³y;
 u¿ytki ekologiczne  25 powo³anych rozporz¹dzeniami wojewody i 8 powo³anych uchwa³ami
rad gmin;
 stanowiska dokumentacyjne  80;
 pomniki przyrody  2 029;
 strefy ochronne wokó³ miejsc gniazdowania chronionych gatunków ptaków  52.
Obszar województwa ma³opolskiego charakteryzuje siê wysok¹ ró¿norodnoci¹ biologiczn¹. Na
terenie województwa ma³opolskiego wystêpuje wiele gatunków rolin i zwierz¹t rzadkich, chronionych oraz zagro¿onych.
Jednym z najwa¿niejszych aktualnie zadañ krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej w ochronie
przyrody, jest utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Celem tworzenia Sieci jest
ochrona ró¿norodnoci biologicznej na terytorium Unii Europejskiej poprzez:
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- zabezpieczenie najcenniejszych typów ekosystemów (zwanych siedliskami przyrodniczymi
o znaczeniu europejskim)
- zachowanie rzadkich i zagro¿onych gatunków rolin i zwierz¹t
Zak³ada siê, ¿e ochrona ró¿norodnoci biologicznej zostanie zagwarantowana poprzez wprowadzenie w ¿ycie we wszystkich krajach cz³onkowskich UE dwóch dyrektyw, a mianowicie Dyrektywy
Ptasiej 79/409/EWG o ochronie dziko ¿yj¹cych ptaków uchwalon¹ 2 kwietnia 1979 r. i Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko ¿yj¹cej fauny i flory uchwalonej 21 maja 1992 r.. Wykonanie tych dyrektyw umo¿liwia utworzenie Ekologicznej Sieci Obszarów
Natura 2000, skupiaj¹cej obszary o istotnym znaczeniu dla ka¿dego regionu biogeograficznego reprezentowanego na obszarze Unii.
W grudniu 2004 r. cztery ekologiczne organizacje pozarz¹dowe przes³a³y do Komisji Europejskiej
dokument pn: Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce  Shadow List
Shadow List obejmuje obszary znajduj¹ce siê na krajowej licie obszarów Natura 2000 zg³oszonych do KE (obejmuj¹cej istniej¹ce obszary ptasie i projektowane obszary siedliskowe), oraz 225
obszarów proponowanych jako uzupe³nienie listy krajowej. Zaproponowano tak¿e zwiêkszenie powierzchni w stosunku do 13 obszarów SOO zg³oszonych przez Rz¹d RP do KE.
Do czasu zatwierdzenia obszarów Natura 2000 przez Komisje Europejsk¹, Polska musi traktowaæ
wszystkie obszary niezg³oszone przez Rz¹d RP do Komisji Europejskiej, a znajduj¹ce siê na Shadow
List , jako potencjalne obszary Natura 2000.

Uwaga: zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody projektowane obszary Natura 2000
traktuje siê w taki sam sposób jak istniej¹ce do czasu odmowy zatwierdzenia albo zatwierdzenia tych obszarów przez Komisjê Europejsk¹ jako obszary Natura 2000 i ich wyznaczenia w trybie okrelonym w ww. ustawie.
*
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Tabela 1. Formy ochrony przyrody w województwie ma³opolskim

Powierzchnia województwa ma³opolskiego  1 514 410,00 ha
* powierzchnie ró¿nych form ochrony przyrody pokrywaj¹ siê ze sob¹,
** uwzglêdniono powierzchniê Magurskiego Parku Narodowego po³o¿on¹ na obszarze woj. ma³opolskiego
*** 3 parki krajobrazowe po³o¿one s¹ na obszarze dwóch województw
**** 4 obszary chronionego krajobrazu po³o¿one s¹ na obszarze dwóch województw
TPN  Tatrzañski Park Narodowy
GPN  Gorczañski Park Narodowy
ród³o: Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ rodowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody, 2006 r.
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3. SUROWCE MINERALNE REGIONU
Problematyka surowcowa Ma³opolski pozostaje w cis³ej zale¿noci od budowy geologicznej obszaru, bêd¹cej wynikiem jego d³ugiej geologicznej ewolucji. Odrêbnoæ rozwoju i wykszta³cenia geologicznego poszczególnych regionów województwa skutkuje wystêpowaniem zró¿nicowanej regionalnie
bazy surowcowej.
Z³o¿a surowców mineralnych wystêpuj¹cych na terenie województwa dziel¹ siê na 5 zasadniczych grup. S¹ to:
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surowce energetyczne,
surowce chemiczne wraz z solankami jodowo - bromowymi,
rudy metali nie¿elaznych,
surowce skalne
wody lecznicze, mineralne i termalne,

Ka¿da z powy¿szych grup surowców mineralnych zwi¹zana jest z innym regionem geologicznym
oraz charakterystycznym kompleksem skalnym. Podkreliæ jednak nale¿y dominuj¹ce znaczenie szerokiego asortymentu, eksploatowanych odkrywkowo, surowców skalnych.
Surowce energetyczne - obejmuj¹ one z³o¿a wêgla kamiennego, metanu w pok³adach wêgla, ropy
naftowej, gazu ziemnego i torfu.
Z³o¿a wêgla kamiennego wystêpuj¹ w zachodniej czêci województwa na obszarze powiatów
krakowskiego, chrzanowskiego, owiêcimskiego i wadowickiego, po liniê Krzeszowice  Brzenica 
Sucha Beskidzka, w obrêbie utworów Górnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Sporód udokumentowanych 14 z³ó¿, eksploatacja prowadzona jest w kopalniach Brzeszcze i Janina.
Z³o¿a ropy naftowej zwi¹zane s¹ z obszarem Karpat oraz zapadliska przedkarpackiego. Terytorialnie rozmieszczenie z³ó¿ ropy naftowej odpowiada powiatom gorlickiemu, limanowskiemu, bocheñskiemu, tarnowskiemu, proszowickiemu, d¹browskiemu. S¹ to z³o¿a niewielkie, w wiêkszoci o zasobach nieprzekraczaj¹cych kilkudziesiêciu tysiêcy ton. W granicach województwa udokumentowanych
zosta³o 12 z³ó¿ ropy naftowej o sumarycznych zasobach 190 tys. ton, z czego 10 pozostaje w trakcie
eksploatacji.
Z³o¿a gazu ziemnego towarzysz¹ czêsto z³o¿om ropy naftowej. St¹d czêæ kopalñ ropy wydobywa równoczenie gaz ziemny. Rozmieszczenie z³ó¿ gazu ziemnego odpowiada w zasadzie wystêpowaniu z³ó¿ ropy naftowej. Ogó³em na terenie województwa wystêpuj¹ 33 z³o¿a gazu ziemnego o zasobach oko³o 6,2 mld m3. Wydobycie gazu ziemnego prowadzone jest z 25 z³ó¿ o zasobach oko³o 5,4 mld
m3, co stanowi ok. 80% udokumentowanych zasobów tego surowca czyni¹c niewielkimi jego rezerwy.
Udokumentowane z³o¿a torfu zlokalizowane s¹ w dwóch rejonach. W rejonie Jab³onka  Czarny
Dunajec wystêpuj¹ rozleg³e torfowiska wysokie rozwiniête na europejskim wododziale oddzielaj¹cym
zlewnie mórz Ba³tyckiego i Czarnego. Eksploatowane jest tutaj jedno z³o¿e torfu o nazwie Pucizna
Wielka (kolizja z ochron¹ obszaru Natura 2000). Drugi rejon wystêpowania z³ó¿ torfu to okolice Tarnowa. Nale¿y nadmieniæ, i¿ torf nie posiada obecnie znaczenia jako surowiec energetyczny. Eksploatowany jest g³ównie dla potrzeb rolnictwa, ogrodnictwa i lecznictwa.
Surowce chemiczne  obejmuj¹ce sole kamienne, mineralizacjê siarkow¹ oraz solanki jodowo 
bromowe obecnie nie posiadaj¹ znaczenia gospodarczego.
Rudy metali nie¿elaznych obejmuj¹ z³o¿a rud cynku i o³owiu wystêpuj¹ce na terenie powiatów
olkuskiego i chrzanowskiego. Sporód 12 z³ó¿ udokumentowanych eksploatowane s¹ obecnie trzy.
Zasoby pozosta³ych wynosz¹ oko³o 50% zasobów z³ó¿ obecnie eksploatowanych. Perspektywy surowcowe dla eksploatacji z³ó¿ cynku i o³owiu s¹ ograniczone i w miarê wyczerpywania siê obecnych
zasobów, górnictwo cynku i o³owiu w historycznym zag³êbiu olkuskim bêdzie traci³o na znaczeniu.
Surowce skalne stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê kopalin o ró¿norodnych zastosowaniach, reprezentowan¹
przez liczne z³o¿a na terenie województwa ma³opolskiego. Ich wspóln¹ cech¹ jest eksploatacja odkrywkowa.
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Nale¿¹ do nich z³o¿a:
kamieni drogowych obejmuj¹ce: piaskowce, wapienie, dolomity, porfiry, melafiry, diabazy, tufy,
dolomitów z przeznaczeniem dla hutnictwa, rolnictwa, budownictwa,
wapieni i margli dla przemys³u wapienniczego i cementowego,
kruszyw naturalnych,
surowców ilastych ceramiki budowlanej,
piasków podsadzkowych, formierskich i dla przemys³u ceramicznego,
surowców skaleniowych

Z³o¿a piaskowców: zwi¹zane s¹ z obszarem Karpat. Z ogólnej liczby 49 z³ó¿ udokumentowanych,
eksploatacja prowadzona jest w 16 sporód nich. W zasadzie nie obserwuje siê tendencji do dokumentowania nowych z³ó¿, wystepuje natomiast powrót do eksploatacji zaniechanych niegdy kamienio³omów.
Z³o¿a wapieni: wystêpuj¹ jedynie na obszarze Monokliny l¹sko  Krakowskiej i w granicach
miasta Krakowa oraz powiatów krakowskiego, chrzanowskiego, miechowskiego i olkuskiego. Sporód
23 z³ó¿ udokumentowanych wydobycie prowadzone jest w 7 sporód nich. Z wyj¹tkiem tzw. marmurów dêbnickich, czyli rzadkiego i cennego z³o¿a czarnych wapieni dewoñskich, brak jest zainteresowania pozosta³ymi z³o¿ami. Czêæ z³ó¿ po³o¿ona jest w granicach jurajskich parków krajobrazowych
i mo¿liwoci ich eksploatacji ogranicza rozporz¹dzenie Wojewody Ma³opolskiego w sprawie ochrony
Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Dolomity wystêpuj¹ w regionie chrzanowskim i olkuskim. Udokumentowanych zosta³o 9 z³ó¿. Eksploatacja prowadzona jest w 4 sporód nich. Dolomit wykorzystywany jest jako kamieñ drogowy,
w hutnictwie oraz jako nawóz dla rolnictwa. W roku 2005 nast¹pi³ niewielki 5% przyrost zasobów.
Jednak¿e wobec faktu, i¿ z³o¿a eksploatowane stanowi¹ 78% udokumentowanych zasobów kopaliny
istniej¹ce rezerwy zasobów powinny podlegaæ szczególnej ochronie.
Porfiry, melafiry, diabazy, tufy s¹ ska³ami magmowymi i wulkanicznymi. Ich z³o¿a wystêpuj¹ jedynie w rejonie Krzeszowic. Eksploatowane s¹ dwa sporód udokumentowanych 7 z³ó¿. Z³o¿a tufów
i melafirów maj¹ raczej znaczenie dydaktyczne i naukowe.
Kruszywa naturalne tworz¹ najliczniejsz¹ grupê z³ó¿. Genetycznie zwi¹zane s¹ one z dolinami
rzek i grupuj¹ siê w kilku regionach: ujcie So³y, rodkowy i dolny bieg Raby, dolny fragment doliny
Uszwicy, dolina Dunajca poni¿ej £¹cka, dolina Wis³y. Szczególna ich koncentracja ma miejsce na terenie powiatów brzeskiego i tarnowskiego w wid³ach Wis³y, Dunajca i Uszwicy. Z kolei najwartociowsze
z³o¿a kruszyw wystêpuj¹ na Podhalu. W gminie Czarny Dunajec udokumentowano zasoby wielkoci
675 mln ton, które stanowi¹ szczególnie wartociow¹ rezerwê surowcow¹ pozostaj¹c¹ jednak w konflikcie z projektowanym w ich bezporednim s¹siedztwie obszarem Natura 2000. W sumie na terenie
województwa udokumentowano 227 z³ó¿ kruszywa naturalnego. W fazie eksploatacji jest 75 sporód
nich. Zasoby surowcowe, zarówno udokumentowane jak i perspektywiczne s¹ znaczne.
Surowce ilaste ceramiki budowlanej obejmuj¹ z³o¿a glin czwartorzêdowych, i³ów trzeciorzêdowych oraz permskich. Ich lokalizacja jest dosyæ przypadkowa. Sporód 80 udokumentowanych z³ó¿,
17 jest obecnie eksploatowanych.
Piaski podsadzkowe, formierskie i dla przemys³u ceramicznego wystêpuj¹ w z³o¿ach zlokalizowanych g³ównie pomiêdzy Trzebini¹, Olkuszem i Kluczami. Ponadto z³o¿e piasków do produkcji betonów
komórkowych wystêpuje w gminie Szczucin. Ogó³em udokumentowanych jest 12 z³ó¿ piasków o ró¿norodnym zastosowaniu, aktualnie wydobycie prowadzone jest w piêciu z³o¿ach. Pozosta³e stanowi¹
rezerwê surowcow¹. Przy czym dwa z³o¿a udokumentowane na obszarze Pustyni B³êdowskiej, stanowi¹ce 30% zasobów piasków podsadzkowych, pozostaj¹ w konflikcie z projektowanym obszarem Natura 2000.
Wody lecznicze i termalne. Ich zasoby stanowi¹ istotny, o rosn¹cym znaczeniu, element bazy
surowcowej regionu. Wystêpowanie wód leczniczych i termalnych zwi¹zane jest z Zapadliskiem Przedkarpackim, Karpatami oraz Nieck¹ Podhalañsk¹. Na obszarze Zapadliska wystêpuj¹ g³ównie wody
siarczanowe i siarczkowe znane z Krzeszowic, Matecznego i Swoszowic. Na obszarze karpackim
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wody mineralne i lecznicze o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym znane s¹ z terenu powiatów gorlickiego, nowos¹deckiego, nowotarskiego, limanowskiego. Natomiast w pod³o¿u Niecki Podhalañskiej
stwierdzono wystêpowanie wysokotemperaturowych wód termalnych o znacznych wydajnociach. Znane
s¹ one tak¿e z rejonu Bukowiny Tatrzañskiej oraz Mszany Dolnej. Obserwuje siê rosn¹c¹ produkcjê
wód leczniczych i mineralnych ze z³ó¿ karpackich. G³ówne zag³êbia to rejon Wysowej, Krynicy Muszyny, Piwnicznej gdzie spotyka siê najwiêksze wydajnoci wód leczniczych i wydawane s¹ nowe
koncesje na ich eksploatacjê. Produkcja wód leczniczych i mineralnych wykazuje tendencjê wzrostow¹ i powinna stanowiæ znacz¹cy element dzia³alnoci gospodarczej oraz wizytówkê województwa.
Jednak¿e przytoczone w tabeli sumaryczne wydajnoci ujêæ wód leczniczych wskazuj¹ na ograniczone rezerwy zasobów tych wód w udokumentowanych obecnie z³o¿ach.. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e
wystêpuj¹ce na obszarze ma³opolski z³o¿a wód leczniczych stanowi¹ 33% wszystkich z³ó¿ wód leczniczych w kraju.
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Tabela 2. Zestawienie z³ó¿ kopalin województwa ma³opolskiego wed³ug stanu na dzieñ
31.12.2006 r.

Liczba koncesji na wydobywanie kopalin udzielona przez organ administracji geologicznej szczebla wojewódzkiego, podlegaj¹ca nadzorowi i kontroli Marsza³ka Województwa wynosi³a wed³ug stanu
na dzieñ 31 grudnia 2006 132 koncesje.
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Wydobycie surowców mineralnych ze z³ó¿ podlegaj¹cych koncesjonowaniu przez organ administracji geologicznej szczebla wojewódzkiego, w poszczególnych rodzajach kopalin, wynosi³o w roku 2006:
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kruszywo naturalne  6,6 mln ton,
wapienie  2,1 mln ton,
dolomity  1,8 mln ton,
piaskowce  1,1 mln ton,
piaski podsadzkowe, formierskie, kwarcowe  6,2 mln ton,
ska³y magmowe  1,3 mln ton,
surowce ilaste ceramiki budowlanej  551 tys ton,
torfy  6,2 tys.m3
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II. Zagro¿enia i stan rodowiska
przyrodniczego
oprac. Karolina Laszczak, Robert Pitala, Grzegorz Mróz, Paulina D¹browska, Piotr £yczko

1. GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA*

Zu¿ycie wody
Pod wzglêdem poboru wody województwo ma³opolskie zajmuje 5 miejsce w kraju (GUS, 2006 r.).
Zarówno do celów komunalnych jak i przemys³owych ujmuje siê wody powierzchniowe i podziemne.
Od 2000 r. obserwuje siê spadek poboru wody dla celów komunalnych. W 2006 r. pobór wody ogó³em
zmala³ o 7,7% w stosunku do roku poprzedniego wynosz¹c 871,6 hm3.
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Tabela 3. Pobór wody (w hm3)

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

Wykres 1. Pobór wody (w hm3)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

W bilansowaniu uwzglêdniono jednostki wnosz¹ce op³aty za pobór z ujêæ w³asnych rocznie 5 dam i wiêcej wody podziemnej albo 20 dam i wiêcej wody powierzchniowej lub za odprowadzenie rocznie 20 dam i wiêcej cieków

*
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W roku 2006 spad³a iloæ wody ujmowanej przez przemys³ z 706,2 hm 3 (w 2005 r.)
do 643,0 hm3 (spadek o 9,8%), przy czym dla wód powierzchniowych spadek wyniós³ 10,5% a dla wód
podziemnych 6,7%.
Gospodarka komunalna województwa w 67% bazuje na wodzie powierzchniowej. Zatem bardzo
wa¿na dla regionu jest ochrona wód zlewni powy¿ej ujêæ wody pitnej. W 2006r. zanotowano 1% wzrost
poboru wód na cele eksploatacji sieci wodoci¹gowej w stosunku do roku poprzedniego, przy czym dla
wód powierzchniowych wyniós³ on 0,3% a dla wód podziemnych 2,5%.
G³ówne ród³a zanieczyszczeñ wód powierzchniowych
W 2006 roku odprowadzono do wód powierzchniowych lub do ziemi 267,9 hm3 cieków wymagaj¹cych oczyszczenia. Pod tym wzglêdem województwo ma³opolskie zajmuje 2 miejsce w kraju po województwie l¹skim. Od 2000 roku obserwuje siê jednak systematyczny spadek iloci odprowadzanych cieków. W 2006 roku spadek ten w porównaniu z rokiem poprzednim 2005 wyniós³ 0,3%.

* £¹cznie z wodami ch³odniczymi, wodami kopalnianymi i zanieczyszczonymi wodami opadowymi.
ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

W porównaniu z rokiem ubieg³ym spad³a tak¿e iloæ cieków odprowadzanych bezporednio
z zak³adów z 804,1 hm3 w 2005 r. do 739,9 hm3 (spadek o 8,7%).
Najwiêkszym ród³em zanieczyszczenia wód powierzchniowych w województwie ma³opolskim jest
jednak gospodarka komunalna, z uwagi na olbrzymi ³adunek zanieczyszczeñ, jaki odprowadza do
odbiorników.
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Tabela 4. cieki przemys³owe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych lub
ziemi (w hm3/rok)

Wykres 2. cieki odprowadzone sieci¹ kanalizacyjn¹ w 2006 r. (w hm3).

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

W województwie ma³opolskim w 2006 roku oczyszczono 99,4% cieków odprowadzonych sieci¹
kanalizacyjn¹, w tym 63,6% biologicznie i z podwy¿szonym usuwaniem biogenów.
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Stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych
Ocena jakoci wód powierzchniowych wykonana zosta³a przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska w Krakowie, wed³ug nowych przepisów obowi¹zuj¹cych od 2004 roku. W 2006 roku sieæ
monitoringu wód powierzchniowych w województwie obejmowa³a 47 rzek i potoków oraz 1 zbiornik
zaporowy w 87 punktach pomiarowo-kontrolnych (w tym 75 p.p.k. monitoringu diagnostycznego).
W wyniku przeprowadzonej oceny stanu jakoci wód powierzchniowych w województwie ma³opolskim nie stwierdzono na terenie województwa punktów, w których wystêpowa³yby wody bardzo
dobrej jakoci (klasa I). W jednym punkcie na Rabie w Chabówce odnotowano wody dobrej jakoci
(klasa II).Wody zadowalaj¹cej jakoci (klasa III) stwierdzono w 47 punktach pomiarowo-kontrolnych.
W klasie IV  wody niezadowalaj¹cej jakoci znalaz³o siê 16 punktów. Wody z³ej jakoci odnotowano
w 11 punktach. Wiêkszoæ z nich to punkty, w których od lat obserwowana jest z³a jakoæ wód.
Wykres 3. Jakoæ wód powierzchniowych w województwie ma³opolskim w punktach monitoringu diagnostycznego.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WIO w Krakowie
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Ocenê wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludnoci wykonano zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia (Dz. U.
Nr 204/2002 poz. 1728). Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem wody kategorii:
 A1  to wody wymagaj¹ce prostego uzdatniania fizycznego, w szczególnoci filtracji oraz dezynfekcji,
 A2  wody wymagaj¹ce typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególnoci utleniania wstêpnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowanie koñcowe),
 A3  wody wymagaj¹ce wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególnoci utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na wêglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie koñcowe).

Wykres 4. Jakoæ wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludnoci w wodê do spo¿ycia
w województwie ma³opolskim w punktach pomiarowo-kontrolnych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WIO w Krakowie

Pod k¹tem nara¿enia na zanieczyszczenia ze róde³ rolniczych oraz oceny stopnia eutrofizacji
wód w roku 2006 badaniami objêto 31 rzek w 70 punktach pomiarowo-kontrolnych. W 45 punktach nie
stwierdzono przekroczeñ wartoci granicznych wskaników stosowanych przy ocenie eutrofizacji, a w
25 wartoci te zosta³y przekroczone.
Najwy¿szy poziom zanieczyszczeñ pochodzenia rolniczego obserwowany wysokimi stê¿eniami azotanów stwierdzono w: zlewni Rudawy (Szklarka  20,7 mg/l, Rudawa  18,5 mg/l), Sance (19,1 mg/l),
Pr¹dniku (16,9 mg/l), D³ubni (15,5 mg/l), Szreniawy (16-18,4 mg/l), Brniu (21,9 mg/l) i ¯abnicy (17 mg/l).
Obszar Ma³opolski nale¿y w ca³oci do dorzecza górnej Wis³y. Ochronie przed powodzi¹ s³u¿y
w województwie 1 016,3 km wa³ów przeciwpowodziowych oraz zbiorniki zaporowe na: Dunajcu (Czorsztyn-Niedzica, Ro¿nów, Czchów), Rabie (Dobczyce), Ropie (Klimkówka) i D³ubni (Zes³awice). £¹czna
pojemnoæ zbiorników wynosi ok. 600 hm3, co pokrywa jedynie 7% potrzeb województwa. Dziêki znacznemu zwiêkszeniu nak³adów finansowych, w 2006 r. znacznie przypieszy³y prace nad powstaj¹cym

21

RODOWISKO PRZYRODNICZE: II. Zagro¿enia i stan rodowiska przyrodniczego

Wyniki wykonanej oceny wód dla 22 rzek i 1 zbiornika, ³¹cznie dla 33 punktów pomiarowo-kontrolnych informuj¹, ¿e:
 stwierdzono w 1 punkcie (3,0% ogó³u p.p.k.) wody kategorii A1 (Bystra pow. ujêcia dla Zakopanego),
 wody kategorii A2 stanowi¹ 33,3% ogó³u (11 p.p.k.),
 kategoriê A3 stwierdzono w 13 p.p.k. (39,5% ogó³u p.p.k.),
 w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych (24,2% ogó³u p.p.k.) wyst¹pi³y wody nie spe³niaj¹ce wymagañ ¿adnej z kategorii.

od 1986 r. zbiornikiem wielozadaniowym winna Porêba. Retencja wody w tym zbiorniku bêdzie mia³a
istotne znaczenie ochrony Krakowa przed powodzi¹.
Górski charakter wiêkszoci ma³opolskich rzek wp³ywa na nierównomiernoæ ich przep³ywów.
Poziom zagro¿enia powodziowego w województwie jest wiêc o ok. 15% wy¿szy ni¿ rednio w kraju. Z
hydrologicznego punktu widzenia najwiêksze zagro¿enie powodziowe stwarzaj¹ dorzecza So³y i Dunajca, ale tak¿e Raby, Skawy, Skawinki i Uszwicy.
G³ównymi administratorami rzek i potoków oraz budowli i urz¹dzeñ hydrotechnicznych zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹ oraz istotnych ze wzglêdu na bezpieczny przep³yw wielkich wód
na terenie województwa s¹: Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych (MZMiUW) w Krakowie
oraz Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie.
Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych na inwestycje zwi¹zane z ochron¹ przeciwpowodziow¹ w województwie ma³opolskim przeznaczono ³¹cznie 19,4 mln. z³, w tym 15,4 mln. z³ przeznaczono na inwestycje na wa³ach przeciwpowodziowych, a 3,8 mln. z³ na inwestycje na rzekach.
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Mapa 1.
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Rozk³ad rodków finansowych na konserwacje i remonty urz¹dzeñ na rzekach
i obiektach hydrotechnicznych prowadzone w 2006 r. przez MZMiUZ oraz RZGW

W ramach prac z zakresu eksploatacji i konserwacji cieków i urz¹dzeñ melioracji wodnych realizowanych przez MZMiUW w Krakowie, dokonano konserwacji 219,537 km rzek i potoków oraz 264,023
km wa³ów przeciwpowodziowych. £¹cznie w 2006 r. na zadania zwi¹zane z eksploatacj¹ i konserwacj¹
melioracji wodnych wydatkowano kwotê 5,0 mln. z³.
W wyniku lokalnych powodzi w 2006 roku poszkodowanych zosta³o 963 rodziny i 201 osób, którym ³¹cznie wyp³acono dotacjê w wysokoci 1,5 mln. z³. Najwiêksze straty wród ludnoci odnotowano
na terenie gmin Radgoszcz, Ciê¿kowice, Skrzyszów i Ucie Gorlickie.
Maj¹c na wzglêdzie koniecznoæ podniesienia bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego Ma³opolski, od 2002 realizowany jest program Bezpieczny Wa³. Przewiduje on czasowe zatrudnienie osób
bezrobotnych z terenu województwa ma³opolskiego przy pracach na wa³ach przeciwpowodziowych
województwa. Prace te maj¹ na celu utrzymanie wa³ów w nale¿ytym stanie tak, aby stanowi³y one
odpowiednie zabezpieczenie w razie powodzi. W roku 2006 r. w programie wziê³o udzia³ 37 gmin z 11
powiatów. Program umo¿liwi³ konserwacjê 391,2 km wa³ów przeciwpowodziowych. Na realizacjê programu przeznaczono z bud¿etu województwa ma³opolskiego 127,5 tys. z³.

RODOWISKO PRZYRODNICZE: II. Zagro¿enia i stan rodowiska przyrodniczego

Wykres 5. Wa³y przeciwpowodziowe w województwie ma³opolskim objête i nieobjête
konserwacj¹ w latach 1999 - 2006

ród³o: MZMiUW w Krakowie
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2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Emisja zanieczyszczeñ gazowych w województwie ma³opolskim w 2006 r. wynios³a ogó³em 186,5
tys. ton (wg danych US w Krakowie). W bilansowaniu nie uwzglêdniano emisji CO2. W stosunku do
roku 2005 nast¹pi³ wzrost emisji o oko³o 4%. Najwiêcej zanieczyszczeñ gazowych zosta³o wyemitowanych w Krakowie (38,6%) oraz w powiatach owiêcimskim (29,4%), krakowskim (14,0%), chrzanowskim (7,2%) i w Tarnowie (6,3%).

RODOWISKO PRZYRODNICZE: II. Zagro¿enia i stan rodowiska przyrodniczego

Wykres 6.

Struktura emisji zanieczyszczeñ do powietrza w województwie ma³opolskim
w 2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Dodatkowo w 2006 r. zosta³o wyemitowanych 15,1 mln Mg dwutlenku wêgla.
Emisja zanieczyszczeñ py³owych w 2006 r. wynios³a ogó³em 9,2 tys. ton. W stosunku do roku
2005 nast¹pi³ spadek emisji py³ów o oko³o 1%. Najwiêcej zanieczyszczeñ py³owych zosta³o wyemitowanych w Krakowie (49,7%) oraz w powiatach krakowskim (14,8%), chrzanowskim (11,1%) i w Tarnowie (9,8%).

Tabela 5.

Emisja zanieczyszczeñ do powietrza w Ma³opolsce (w tys. Mg)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Mapa 3. Emisja zanieczyszczeñ py³owych w województwie ma³opolskim w 2006 r. (Mg)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Mapa 2. Emisja zanieczyszczeñ gazowych w województwie ma³opolskim w 2006 r. (Mg)

Stan zanieczyszczenia powietrza

RODOWISKO PRZYRODNICZE: II. Zagro¿enia i stan rodowiska przyrodniczego

W 2006 roku na terenie województwa ma³opolskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Krakowie kontynuowa³ badania podstawowych zanieczyszczeñ powietrza (dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenku wêgla. py³u), wêglowodorów oraz zanieczyszczeñ specyficznych, a tak¿e metali
ciê¿kich i ozonu.
Py³ zawieszony  zakres zmierzonych stê¿eñ redniorocznych w województwie obejmowa³ wartoci od 35 µg/m3 w Bochni do 113 µg/m3 w Wadowicach (Pod Skarp¹). Na obszarach ochrony uzdrowiskowej zakres stê¿eñ wynosi³ od 11 µg/m3 w Rabce do 29 µg/m3 na terenie Swoszowic.
Dwutlenek siarki  zakres stê¿eñ dwutlenku siarki obejmowa³ wartoci od 8 µg/m3 w Nowym
S¹czu do 37 µg/m3 w Chrzanowie. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej zakres stê¿eñ obejmowa³ od
1 µg/m3 w Rabce do 20 µg/m3 w Swoszowicach.
Dwutlenek azotu  zakres stê¿eñ dwutlenku azotu obejmowa³ wartoci od 18 µg/m3 w Bochni
i Gorlicach do 93 µg/m3 w Owiêcimiu. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej zakres stê¿eñ wynosi³ od
12 µg/m3 w Rabce do 30 µg/m3 w Swoszowicach.
W 2006 roku zanotowano przekroczenia wartoci maksymalnej redniej omiogodzinnej, sporód
rednich krocz¹cych obliczanych ze rednich godzinnych w ci¹gu doby, dla stê¿enia ozonu w Krakowie (ul. Pr¹dnicka), Szymbarku oraz Niepo³omic. W przypadku tlenku wêgla przekroczeñ ww. wskanika nie odnotowano. Dla benzenu rednie stê¿enie w roku kalendarzowym 2006 wynosi³o w Krakowie
na Al. Krasiñskiego  6,2 µg/m3, na ul. Bulwarowej  4,3 µg/m3 (dopuszczalny poziom 5 µg/m3).

3. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady powstaj¹ce w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
W województwie ma³opolskim w 2006 roku, w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
powsta³o ³¹cznie 10 209,5 tys. Mg odpadów, z czego:
 odpady niebezpieczne stanowi³y 7,6%, czyli 774,9 tys. Mg,
 inne ni¿ niebezpieczne stanowi³y 92,4%, czyli 9 434,6 tys. Mg.
W ogólnej masie odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, najwiêkszy udzia³ maj¹:
 odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nie¿elaznych (kod 01 03 81):
23,2%,
 odpady powstaj¹ce przy p³ukaniu i oczyszczaniu kopalin (kod 01 04 12):
16,8%,
 ¿u¿le z procesów wytapiania (kod 10 02 01):
13,5%,
 mieszanki popio³owo-¿u¿lowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
(kod 10 01 80):
9,1%,
 odpady ciek³e zawieraj¹ce fenole (kod 05 06 80*):
5,0%
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Tabela 6. Odpady wytworzone w najwiêkszych ilociach w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej

ród³o: wojewódzka baza danych o odpadach

Wykres 7.

Struktura wytworzonych w 2006 r. odpadów przemys³owych w podziale na
grupy (w %)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wojewódzkiej bazy danych o odpadach
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Wykres 8.

Jednostki, które wytworzy³y najwiêksze iloci odpadów w 2006 r.

RODOWISKO PRZYRODNICZE: I. Zasoby rodowiska przyrodniczego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wojewódzkiej bazy danych o odpadach

Odpady komunalne
W roku 2006 na terenie województwa ma³opolskiego zosta³o zebranych oko³o 685 tys. Mg odpadów komunalnych (wg US w Krakowie), w tym 646 565,3 Mg (94,5%) w sposób nieselektywny. Na
ogóln¹ masê zebranych zmieszanych odpadów komunalnych sk³adaj¹ siê odpady z:
 gospodarstw domowych 425493,0 Mg (65,8%)
 obiektów infrastruktury (biura, instytucje, handel, ma³e przedsiêbiorstwa) 198630,5 Mg (30,7%)
 us³ug komunalnych (zmiotki z ulic, odpady z koszy na mieci, oczyszczania cmentarzy, etc.)
22441,8 Mg (3,5%)
Sukcesywnie wzrasta iloæ odpadów zbieranych selektywnie  w 2006 r. iloæ odpadów zebranych selektywnie wzros³a o oko³o 55% w stosunku do roku 2005 i wynios³a 37 695,9 Mg (wg US w
Krakowie). Nadal jednak odpady zbierane selektywnie stanowi¹ jedynie 5,5% masy wszystkich zbieranych odpadów. W 2006 r. zebrano selektywnie nastêpuj¹ce iloci odpadów:
 papier i tekturê
5 471,1 Mg
 szk³o
13 630,5 Mg
 tworzywa sztuczne
3047,0 Mg
 metale
707,1 Mg
 tekstylia
2 011,1 Mg
 odpady niebezpieczne
1,5 Mg
 zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne
27,0 Mg
 odpady wielkogabarytowe
5343,0 Mg
 biodegradowalne
7457,6 Mg
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Jednostki, które wytworzy³y najwiêksze iloci odpadów w 2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Na terenie województwa ma³opolskiego funkcjonuje 36 sk³adowisk odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne, na których deponowane s¹ odpady komunalne. Na terenie województwa znajduje
siê równie¿ 13 sortowni odpadów i 9 kompostowni odpadów komunalnych.

Mapa 3. Emisja zanieczyszczeñ py³owych w województwie ma³opolskim w 2006 r. (Mg)
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Wykres 9.

RODOWISKO PRZYRODNICZE: II. Zagro¿enia i stan rodowiska przyrodniczego

Tabela 7. Odpady wytworzone w najwiêkszych ilociach w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej

ród³o: wojewódzka baza danych o odpadach

Wykres 10.

Struktura wytworzonych w 2006 r. odpadów przemys³owych w podziale na
grupy (w %)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wojewódzkiej bazy danych o odpadach
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Jednostki, które wytworzy³y najwiêksze iloci odpadów w 2006 r.

RODOWISKO PRZYRODNICZE: II. Zagro¿enia i stan rodowiska przyrodniczego

Wykres 11.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wojewódzkiej bazy danych o odpadach
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ZAGADNIENIA
SPO£ECZNE
ZAGADNIENIA SPO£ECZNE

I. Ludnoæ
oprac. Joanna Urbanowicz

1. STAN LUDNOCI
Województwo ma³opolskie zamieszkiwa³o 3271,2 tys. osób (stan na 31 grudnia 2006). Stanowi³o to
8,6% ludnoci kraju i plasowa³o województwo na 4 miejscu po woj. mazowieckim, l¹skim i wielkopolskim.
Rozwój demograficzny województwa przebiega³ zdecydowanie korzystniej ni¿ rednio w kraju.
Dynamika wzrostu liczby ludnoci w latach 1999-2006 wynosi³a 101,7% i by³a jedn¹ z najwy¿szych
wród województw  w roku 2006 rednioroczne tempo wzrostu wynosi³o 0,15%. Tymczasem w kraju
od 1999 roku notowano systematyczny ubytek rzeczywisty ludnoci (99,6%), przy zwiêkszaj¹cym siê
tempie ubytku do -0,09% w 2006 roku. Podobnie korzystn¹ sytuacjê jak województwo ma³opolskie
mia³y jedynie województwa: mazowieckie, pomorskie i wielkopolskie. W pozosta³ych województwach
w 2006 roku nast¹pi³ ubytek rzeczywisty ludnoci.
W Ma³opolskich miastach mieszka³o 1618,1 tys. osób, co stanowi³o 6,9% ludnoci miejskiej Polski
(6 miejsce po woj. l¹skim, mazowieckim, dolnol¹skim, wielkopolskim i ³ódzkim). Wskanik urbanizacji wynosi³ 49,5% i by³ znacznie ni¿szy od redniego dla kraju  61,3%. Wskanik ten w województwie,
pomimo otrzymania przez kilka miejscowoci praw miejskich, ulega³ w ostatnich latach sta³emu, nieznacznemu obni¿eniu zmniejszaj¹c siê z 50,8% w 1995 roku. Udzia³ ludnoci miejskiej uleg³ zmniejszeniu równie¿ w roku 2006 (o 1,3 tys. osób), mimo uzyskania przez Zakliczyn (z 1,6 tys. mieszkañców) statusu miasta. Najwiêkszy wp³yw na tê sytuacjê mia³o zmniejszenie ludnoci w trzech najwiêkszych miastach województwa: Krakowie do 756,3 tys. (o 0,05%), Tarnowie do 117 tys. (o 0,5%)
i Nowym S¹czu do 84,5 tys. (o 0,3%). Podobny proces zmniejszania wskanika urbanizacji dotyczy³
równie¿ ca³ego kraju (od 2001 roku). G³ównym powodem spadku wskanika by³y migracje ludnoci
miejskiej na obszary wiejskie oraz ujemny poziom przyrostu naturalnego w miastach.
Obszary wiejskie zamieszkiwa³o 1653,1 tys. osób tj. 11,2% ludnoci wiejskiej Polski. Dawa³o to
województwu drugie miejsce w kraju po woj. mazowieckim. Ludnoæ wiejska wzrasta³a systematycznie
od 2000 roku, g³ównie dziêki wysokim migracjom z miast.

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

rednia gêstoæ zaludnienia wynosi³a 215 osób/km2 i by³a znacznie wy¿sza od redniej dla kraju
(122 osób/km2 )  drugie miejsce po województwie l¹skim. Wskanik ten wykazuje znaczne zró¿nicowanie przestrzenne, nawet w powiatach ziemskich  od powy¿ej 300 osób/km2 w powiatach zachodniej czêci województwa do 75 osób/km2 w powiecie miechowskim. Najsilniej zaludniona jest centralna
i zachodnia czêæ województwa, najs³abiej  pó³nocna i po³udniowo-wschodnia. Ma³opolskê cechuje
wyj¹tkowo wysoki poziom zaludnienia obszarów wiejskich  122 osób/km2  pierwsze miejsce w kraju
(rednia krajowa 50 osób/km2 ), co przy znacznym rozproszeniu osadnictwa stwarza wysok¹ presjê na
jakoæ zasobów rodowiska i jest przyczyn¹ wysokich kosztów realizacji infrastruktury technicznej.
Struktura ludnoci wg p³ci wykazywa³a nieznaczn¹ przewagê kobiet  51,5%, tj.1685,3 tys. Mê¿czyni stanowili 48,5%, tj. 1585,9 tys. osób. Wspó³czynnik feminizacji wynosi³ 106,3 i by³ zbli¿ony do
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Tabela 8. Ludnoæ województwa ma³opolskiego w latach 1995-2006

wskanika krajowego  106,5. Podobnie jak w ca³ym kraju uzale¿niony by³ od miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich na 100 mê¿czyzn przypada³o 101,5 kobiet, natomiast w miastach 111,3.

2. PROCESY DEMOGRAFICZNE
W roku 2004 zahamowany zosta³ spadek przyrostu naturalnego w województwie i po raz pierwszy
od wielu lat zanotowano jego wzrost w stosunku do roku ubieg³ego (o 18,6%), tj. o 0,6 tys. osób.
Natomiast w 2005 roku sytuacja uleg³a pogorszeniu, nast¹pi³o zmniejszenie przyrostu naturalnego
(o 0,2 tys., tj. 6,5%), jednak by³ on nadal wy¿szy ni¿ w najgorszym 2003 roku. W roku 2006 nast¹pi³
powrót do korzystnej tendencji wzrostu przyrostu naturalnego  w porównaniu do 2005 roku o 12,6%,
tj. o 0,4 tys. osób.
W porównaniu do redniej krajowej ludnoæ województwa ma³opolskiego odznacza³a siê relatywnie wysokim poziomem przyrostu naturalnego  wskanik 1,2 na 1000 mieszkañców jest znacznie
wy¿szy od wskanika krajowego, który w latach 2002-2005 przybiera³ wartoci ujemne a w 2006 roku
by³ nieznacznie dodatni i wynosi³ 0,1 na 1000 ludnoci. W skali kraju wy¿szy poziom przyrostu naturalnego ni¿ w województwie ma³opolskim notowany jest w województwach: pomorskim (2,5), warmiñsko-mazurskim (1,7), wielkopolskim (1,7) i podkarpackim (1,3).
Ten wy¿szy poziom przyrostu by³ wynikiem wysokiego poziomu urodzeñ (10,0  w województwie, 9,8  w Polsce) oraz ni¿szego ni¿ w innych województwach wskanika zgonów (8,8 
w województwie, 9,7  w Polsce).
Wskanik urodzeñ by³ wyranie wy¿szy na obszarach wiejskich - 10,8 , jednak po roku 2005,
kiedy zahamowany zosta³ jego spadek, w 2006 roku liczba urodzeñ na obszarach wiejskich znów
uleg³a zmniejszeniu (do 17,9 tys., tj. o 0,5%). W miastach natomiast rok 2006 by³ kolejnym (od 2004),
w którym zanotowano wzrost poziomu urodzeñ  w 2006 roku urodzi³o siê o 1,8% wiêcej dzieci
w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost liczby urodzeñ by³ efektem wejcia w wiek wysokiej p³odnoci du¿ej liczby kobiet z wy¿u demograficznego lat osiemdziesi¹tych. Jednak wspó³czynnik p³odnoci
(wyra¿aj¹cy liczbê urodzeñ na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat) by³ w 2006 roku nadal niski i wynosi³
38,8% (kraj 38,1%), w tym w miastach 35,3% a na obszarach wiejskich 42,2% .
Poziom zgonów systematycznie spada³ od 1999 roku zarówno w miastach jak i na wsiach.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

Wykres 12. Przyrost naturalny

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Pomimo doæ korzystnej sytuacji demograficznej, podobnie jak w ca³ym kraju, w województwie
ma³opolskim do 2003 roku nastêpowa³ systematyczny spadek przyrostu naturalnego. W latach 19952003 przyrost naturalny zmniejszy³ siê o 64%. Ten niekorzystny trend zosta³ zahamowany w roku
2004, w którym przy niewielkim wzrocie urodzeñ (o 0,3% wiêcej ni¿ rok wczeniej) i znacz¹cym spadku liczby zgonów (o 1,7%), przyrost naturalny ukszta³towa³ siê na poziomie 3,8 tys. osób i by³ wy¿szy
od roku ubieg³ego o 18,7%, tj. o 0,6 tys. osób. Analogicznie wskanik na 1000 mieszkañców zmniejszy³
siê z 2,7 do 0,980/00, po czym wzrós³ do 1,160/00 w roku 2004. W roku 2005 nast¹pi³ dalszy, bardziej
dynamiczny wzrost urodzeñ (o 1,5%, tj. o 0,5 tys. osób), ale towarzyszy³ mu równie¿ wzrost poziomu
zgonów (o 2,6% tj. o 0,7 tys. osób). Spowodowa³o to niewielki spadek przyrostu naturalnego w stosunku do poziomu roku 2004. Rok 2006 stanowi³ powrót do wzrostu przyrostu naturalnego. Nast¹pi³ dalszy
wzrost poziomu urodzeñ do 32,7 tys. (o 0,5% wiêcej ni¿ w 2005 roku) oraz spadek liczby zgonów do
28,7 tys. (o 0,9% mniej ni¿ w 2005 roku).
Wystêpowa³y wyrane ró¿nice pomiêdzy miastami a obszarami wiejskimi, choæ w ostatnich latach
ulega³y one zmniejszeniu, g³ównie poprzez zmniejszanie siê poziomu urodzeñ na obszarach wiejskich
a wzrostem w miastach. Powoduje to zacieranie siê ró¿nicy poziomu urodzeñ pomiêdzy miastami a
wsi¹. Poziom zgonów dla obszarów wiejskich i miast jest porównywalny.
W miastach przyrost naturalny by³ do 2003 roku minimalnie ujemny, natomiast od 2004 roku przybra³ niewielkie wartoci dodatnie z wyranym wzrostem w 2006 roku. Wykazywa³ znaczne zró¿nicowane: od doæ wysokiego w ma³ych miastach po³udniowej czêci województwa (Piwniczna 5,6 0/00, Su³kowice 4,10/00, Limanowa 3,50/00) do wyranie ujemnego w zachodniej czêci (Bukowno-4,90/00), ale tak¿e
w okolicach Krakowa (wi¹tniki Górne -5,40/00, Ska³a -2,70/00). Wyj¹tkiem po³udniowych obszarów województwa cechuj¹cych siê wysokim przyrostem naturalnym jest miasto Zakopane, w którym wskanik
przyrostu jest od kilku lat ujemny i wynosi 3,50/00. Równie¿ niewielki ujemny poziom przyrostu naturalnego wystêpowa³ w najwiêkszych miastach województwa, tj. Krakowie i Tarnowie po -0,40/00.
Na terenach wiejskich, po znacznym spadku do 2003 r. przyrost naturalny w latach 2004-2006
pozostawa³ na podobnym, doæ wysokim poziomie (3,7 tys. osób, tj. 2,20/00). Cechowa³ go doæ wysoki,
ale zmniejszaj¹cy siê dynamicznie poziom urodzeñ oraz niski, pozostaj¹cy na podobnym poziomie od
2000 roku wskanik natê¿enia zgonów.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

Tabela 9. Wskaniki ruchu naturalnego

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Wykres 13. Przyrost naturalny na 1000 mieszkañców w latach 1995-2006

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Najni¿szy poziom przyrostu naturalnego  przyjmuj¹cy wartoci ujemne  wystêpuje w gminach
po³o¿onych w zachodniej, pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej czêci województwa osi¹gaj¹c skrajne
wartoci w powiatach: miechowskim -3,50/00 (gminy: Go³cza -5,40/00, Charsznica -6,00/00) oraz proszowickim -1,10/00, (gmina Rac³awice -5,90/00). Obszar ten charakteryzuje szczególnie niski, ujemny przyrost naturalny na obszarach wiejskich. Obszary po³udniowe województwa wyró¿niaj¹ siê wysokim przyrostem na terenach wiejskich, np. gmina S³opnice (11,20/00), Krynica (10,60/00), Muszyna (9,20/00), £abowa (9,80/00), oraz znacznie ni¿szym na terenie miast. Zró¿nicowanie przestrzenne wielkoci przyrostu
naturalnego wykazuje sta³¹ niezmienn¹ tendencjê od kilku lat: niskiego lub nawet ujemnego przyrostu
na obszarach pó³nocnych i zachodnich województwa oraz wysokiego przyrostu w czêci po³udniowej.
Pog³êbia to corocznie wyrane zró¿nicowanie struktury wieku ludnoci na tych obszarach, chocia¿ od
trzech lat ró¿nice te ulegaj¹ nieznacznemu sp³aszczeniu.
W roku 2006 zanotowano najwy¿szy od 1999 roku poziom migracji ludnoci w województwie. Na
pobyt sta³y zameldowano 35,4 tys. osób, tj. o 9,2% wiêcej ni¿ w 2005 roku. Wysoki by³ równie¿ poziom
stan wymeldowañ z pobytu sta³ego  34,1 tys. osób, tj. o 16,7% wiêcej ni¿ rok wczeniej. Na powy¿sz¹
dynamikê du¿y wp³yw, w porównaniu do lat poprzednich, wywar³a migracja zagraniczna, szczególnie
w zakresie wymeldowañ. Na pobyt sta³y za granicê wymeldowa³o siê 3,2 tys. osób, czyli 2,5-krotnie
wiêcej ni¿ w 2005 roku. Liczba zameldowañ emigrantów wynosi³a 1,2 tys. osób i by³a na porównywalnym poziomie jak w poprzednich latach. St¹d saldo migracji zagranicznej w ostatnich latach niewielkie
a w roku 2005 nawet nieznacznie dodatnie (+30 osób), w roku 2006 by³o g³êboko ujemne (-2,0 tys.
osób).
W zwi¹zku z du¿ym ubytkiem ludnoci zwi¹zanym z migracj¹ zagraniczn¹ w roku 2006 wyranemu zmniejszeniu, najni¿szemu od 1999 roku, uleg³ wskanik migracji liczony na 1000 ludnoci i wynosi³ 0,4 0/00 (10/00 w roku 2005).
Dla kraju redni wskanik by³ od wielu lat ujemny, w 2006 roku zdecydowanie obni¿y³ siê do
poziomu 0,90/00. Wród województw jedynie trzy mia³y dodatnie saldo migracji: ma³opolskie zajmowa³o drugie miejsce po woj. mazowieckim (+3,00/00 ).
Odmienna sytuacja wystêpuje w migracjach wewnêtrznych. Podobnie jak we wszystkich ostatnich
latach nap³yw ludnoci (34,2 tys.) przewy¿sza odp³yw (30,9 tys.). Saldo migracji wewnêtrznych jest
wiêc dodatnie 3,3 tys. osób (3,2 tys. osób w 2005 roku).
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Tabela 10. Migracje ludnoci

Rozmieszczenie przestrzenne migracji jest jednak bardzo nierównomierne. Dodatnie, wysokie saldo migracji wystêpuje na obszarach wiejskich, gdzie w roku 2006 przyby³o 4229 osób, tj. 2,60/00. Szczególne natê¿enie nap³ywu ludnoci na obszary wiejskie mia³o miejsce w szerokiej strefie podmiejskiej
Krakowa, gdzie najwy¿szy poziom salda migracji wyst¹pi³ w gminach powiatu krakowskiego: Micha³owice (+20,50/00), Mogilany (+20,30/00), Zielonki (+16,20/00), Zabierzów (+13,10/00), ale równie¿ powiatu wielickiego: Wieliczka (+15,90/00), Biskupice (+7,10/00) oraz pó³nocnej czêci powiatu mylenickiego: Dobczyce
(+5,10/00), Mylenice (+10,30/00). Ni¿szy poziom salda migracji, ale równie¿ dodatni, wystêpowa³ na obszarach podmiejskich Tarnowa (w gminach: Tarnów +8,20/00, Lisia Góra 4,10/00 Skrzyszów +4,50/00,) oraz
Nowego S¹cza (w gminach: Che³miec +8,70/00, Nawojowa +7,30/00,). Na pozosta³ych obszarach wiejskich, g³ównie powiatów rolniczych pó³nocnej czêci województwa (miechowski, d¹browski) oraz obszarów górskich (powiat tatrzañski, gorlicki) obserwuje siê przewagê odp³ywu ludnoci.
W 2006 roku utrzymywa³o siê i uleg³o wyranemu zwiêkszeniu, ujemne saldo migracji dla miast
(uby³o 2,9 tys. osób a w 2005 roku 943 osoby). Jedynie 14 miast wykazywa³o dodatnie saldo migracji:
z du¿ych miast tylko Kraków (+825 osób, tj. 1,120/00), pozosta³e to miasta ma³e o niskim, dodatnim
saldzie z wyj¹tkiem: Niepo³omic (+200/00), Czchowa (+10,80/00), Nowego Winicza (+10,60/00). W Tarnowie uby³o 837 osób (-7,10/00) a w Nowym S¹czu -512 osób (-6,00/00). Odp³yw ludnoci obejmuje tak¿e
ma³e miasta po³o¿one w obszarach rolniczych oraz wszystkie miasta przemys³owe zachodniej czêci
województwa.

3. STRUKTURA WIEKU LUDNOCI.
Ludnoæ województwa ma³opolskiego cechowa³a siê nieznacznie m³odsz¹ struktur¹ wieku od redniej dla kraju. Charakteryzowa³ ja wy¿szy udzia³ ludnoci w wieku przedprodukcyjnym: 21,3% (kraj
20,1%), ni¿szy w wieku produkcyjnym: 63,0% (kraj 64,2%) i taki sam w wieku poprodukcyjnym: 15,7%.
W ostatnich latach, podobnie jak w ca³ym kraju, nast¹pi³y niewielkie zmiany struktury w kierunku
zmniejszania siê liczby ludnoci w wieku przedprodukcyjnym (z 28,4% w roku 1995 do 21,3% w roku
2006), oraz systematycznego wzrostu w wieku produkcyjnym (z 57,8% w roku 1995 do 63% w roku
2006) i poprodukcyjnym (z 13,8% w roku 1995 do 15,7% w roku 2006). Podstawowy wp³yw na liczeb-
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ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

noæ dwóch pierwszych grup wiekowych mia³a zmniejszaj¹ca siê do roku 2003 liczba urodzeñ oraz
wejcie w wiek produkcyjny osób urodzonych w pierwszej po³owie lat 80-tych, tj. w okresie ostatniego
wy¿u demograficznego.
Zmiany te w zró¿nicowanym stopniu dotyczy³y miast i obszarów wiejskich. W latach 1995-2005
w miastach nast¹pi³ gwa³towny spadek grupy ludnoci w wieku przedprodukcyjnym (o -28,8%), nieznaczny wzrost w wieku produkcyjnym (o 7,5%) oraz bardzo du¿y wzrost w wieku poprodukcyjnym (o
21,3%). Obszary wiejskie charakteryzowa³y bardziej wyrównane zmiany struktury wiekowej. Ludnoæ
w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy³a siê tu o 14,6% w stosunku do poziomu z roku 1995, w wieku
produkcyjnym wzros³a o 14,9% a w wieku poprodukcyjnym o 8,4%.
Wykres 14. Zmiany struktury wiekowej ludnoci województwa ma³opolskiego w latach 1995-2006

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

Podobnie jak pozosta³e czynniki demograficzne obraz struktury wiekowej ludnoci jest bardzo
zró¿nicowany przestrzennie. Najm³odsz¹ struktur¹ wieku charakteryzuj¹ siê obszary po³o¿one na po³udniu i wschodzie województwa, gdzie udzia³ ludnoci w wieku poprodukcyjnym kszta³tuje siê na
poziomie 14%. Natomiast najwiêkszy udzia³ ludnoci w wieku emerytalnym wystêpuje w Krakowie
(17,7%) oraz na obszarze pó³nocnym województwa w rolniczych powiatach miechowskim (19,7%)
i proszowickim (17,1%). Tereny te cechuje wyj¹tkowo wysoki udzia³ ludnoci w wieku poprodukcyjnym
zamieszkuj¹cej obszary wiejskie i znacznie m³odsza struktura wieku ludnoci miejskiej.
Tabela 11. Struktura wieku ludnoci

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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II. OCHRONA ZDROWIA
oprac. Urszula Sanak, Anna M³ynarczyk

1. FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W roku 2006 na sfinansowanie kosztów wiadczeñ Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Krakowie przeznaczy³ 3 091291 tys. z³.
Tabela 12. Koszty MOW NFZ poszczególnych rodzajów wiadczeñ

2. STAN BAZY I DZIA£ALNOÆ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA
Zasoby kadrowe
W roku 2006 zosta³a wyhamowany dotychczasowy trend spadkowy i nast¹pi³o zwiêkszenie zatrudnienia personelu medycznego w stosunku do roku 2005 ogó³em o 567 osób, w tym najwiêkszy
wzrost odnotowano w grupie lekarzy 422 osób, mgr pielêgniarstwa 122 osoby, analityków medycznych
80 osób i lekarzy dentystów 74 osoby. Spadek zatrudnienia nast¹pi³ w grupach pielêgniarek 255 osób,
techników fizjoterapii 43 osoby i dietetyków 19 osób. W 2006 roku zaobserwowaæ mo¿na 8% wzrost
zatrudnienia personelu medycznego z wy¿szym wykszta³ceniem oraz 1% wzrost zatrudnienia personelu medycznego ze rednim wykszta³ceniem, zatrudnionego podstawowo w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej.
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ród³o: www.nfz.gov.pl (plany finansowe NFZ)

Tabela 13. Personel medyczny z wy¿szym wykszta³ceniem zatrudniony podstawowo
w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej w latach 1999-2006

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

Tabela 14. Personel medyczny ze rednim wykszta³ceniem zatrudniony podstawowo w
publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej w latach 1999-2006

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

Wykres 15. Zatrudnienie ogó³em personelu medycznego w latach 1999-2006

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie powy¿szych tabel
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Zasoby i dzia³alnoæ lecznictwa ambulatoryjnego
W roku 2006 na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a³o 1 184 przychodni i orodków zdrowia, w tym 277 w zak³adach publicznych i 907 w zak³adach niepublicznych. Liczba przychodni dla
ogó³u ludnoci ³¹cznie z orodkami zdrowia wynosi³a na koniec 2006 roku 1 447. Zmniejszy³a siê (o 23)
w stosunku do roku poprzedniego liczba przychodni w s³u¿bie medycyny pracy i wynosi³a 37. Ponadto
dzia³a³o 445 praktyk lekarskich, tj. o 55 wiêcej ni¿ w roku 2005.
W 2006 roku ogó³em w zak³adach opieki zdrowotnej i praktykach lekarskich w ambulatoryjnej
podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej (dla ogó³u ludnoci, przy zak³adach pracy) lekarze
udzielili 20 617 667 porad, o 113 734 porady mniej ni¿ w roku 2005.
W podstawowej opiece zdrowotnej województwa ma³opolskiego w poradniach ogólnych lekarze udzielili
8 816 041 porad, w tym 321 455 wizyt domowych (odsetek wizyt domowych wynosi 2,6%). W porównaniu
z rokiem 2005, w którym udzielono 8 586 580 porad, nast¹pi³ wzrost liczby porad o 229 461.
W poradniach dla dzieci udzielono w 2006 r. 3 376 721 porad, z czego 64 059 stanowi³y wizyty
domowe (1,9%). Dla porównania w roku 2005 udzielonych zosta³o 3 603 739 porad, w tym wizyt
domowych by³o 73 127 (2,0%).
W specjalistycznej opiece zdrowotnej dla ogó³u ludnoci i s³u¿bie medycyny pracy lekarze specjalici udzielili 8 424 905 porad, tj. o 358 330 porad wiêcej ni¿ w roku 2005.
Liczba porad udzielonych przez lekarzy dentystów w 2006 roku zmniejszy³a siê o 31 903,
tj. z poziomu 2 635 617 do 2 603 714 porad.

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

Choroby zawodowe
Z informacji Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego* wynika, ¿e w roku 2006 stwierdzono ogó³em 303 przypadki chorób zawodowych (tj. o 5% mniej ni¿ w roku 2005), w tym 32% to
przewlek³e choroby narz¹du g³osu, 15% to nowotwory z³oliwe powsta³e w wyniku dzia³ania czynników
rakotwórczych, 13% stanowi¹ pylice p³uc, 8% to choroby zakane, 7% to uszkodzenia s³uchu wywo³ane ha³asem. Ogólna liczba chorób zawodowych systematycznie spada w kolejnych latach, co przedstawia poni¿szy wykres.

*

WSSE w Krakowie Ocena stanu sanitarnego województwa ma³opolskiego w roku 2006, str. 35
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Tabela 15. Porady udzielone w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej w zak³adach publicznych, niepublicznych i praktykach lekarskich.

Wykres 16. Liczba chorób zawodowych w województwie ma³opolskim w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne

Zasoby i dzia³alnoæ lecznictwa stacjonarnego
Na koniec 2006 roku w województwie ma³opolskim w ramach stacjonarnej opieki medycznej funkcjonowa³o 17 jednostek wojewódzkich (w tym 2 szpitale o profilu psychiatrycznym, 2 jednostki udzielaj¹ce wiadczenia w zakresie opieki d³ugoterminowej), 21 szpitali powiatowych oraz 8 szpitali resortowych. Ponadto funkcjonowa³y 23 niepubliczne ogólne zak³ady opieki stacjonarnej, 3 niepubliczne psychiatryczne zak³ady opieki stacjonarnej. wiadczenia w zakresie opieki d³ugoterminowej udzielane
by³y w ramach 28 jednostek. Jednostki opieki stacjonarnej dysponowa³y ³¹cznie 17 762 ³ó¿kami.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

Tabela 17. Zestawienie liczby ³ó¿ek w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej wg stanu na dzieñ 31.12.2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Ma³opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz z rejestru ZOZ
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Tabela 17. Liczba ³ó¿ek w zak³adach opieki zdrowotnej wed³ug organu za³o¿ycielskiego

Jednostki publiczne dzia³aj¹ce na terenie województwa ma³opolskiego dysponowa³y ogó³em
15 686 ³ó¿kami. Wskanik liczby leczonych na 10 000 ludnoci od roku 1999 systematycznie ronie
(z wyj¹tkiem roku 2003). Podobn¹ tendencjê mo¿na zaobserwowaæ w zakresie przeciêtnego wykorzystania ³ó¿ka w dniach. Przeciêtny okres pobytu leczonego w dniach systematycznie skraca siê 
w roku 1999 wynosi³ on 10,3 w 2005 roku 7,5 natomiast w 2006 roku 7,3.

* dot. publicznych i niepublicznych szpitali ogólnych
** dot. publicznych szpitali ogólnych
ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego CSIOZ Biuletyn Statystyczny MZ

Na terenie województwa ma³opolskiego w 2006 r. dzia³a³y 2 publiczne szpitale psychiatryczne,
w których liczba ³ó¿ek rzeczywistych na dzieñ 31 grudnia wynosi³a 1 042 co oznacza, ¿e w stosunku do
roku ubieg³ego liczba ³ó¿ek spad³a o 10. Zmniejszy³a siê równie¿ liczba pacjentów leczonych (bez
ruchu miêdzyoddzia³owego) z 12 895 w roku 2005 do 12 525 w roku 2006, tj. o 370 leczonych mniej.
Wskaniki dzia³alnoci szpitali psychiatrycznych obrazuje poni¿sza tabela.
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Tabela 18. Wskaniki dzia³alnoci szpitali ogólnych

Tabela 19. Wskaniki dzia³alnoci szpitali psychiatrycznych publicznych

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

Ponadto us³ugi w zakresie lecznictwa stacjonarnego udzielane by³y przez niepubliczne zak³ady.
Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2006 r. jednostek takich by³o 25, w tym 3 zak³ady psychiatryczne dla
osób uzale¿nionych.
Liczba ³ó¿ek rzeczywistych w niepublicznych ogólnych zak³adach opieki stacjonarnej na koniec
2006 r. wynosi³a 636, tj. o 50 ³ó¿ek mniej ni¿ w roku 2005. Zwiêkszeniu uleg³a natomiast liczba leczonych pacjentów (bez ruchu miêdzyoddzia³owego) w ci¹gu 2006 roku hospitalizowanych by³o 26 987,
tj. o 2890 wiêcej ni¿ w roku poprzednim.
Zmianie uleg³a liczba ³ó¿ek w niepublicznych psychiatrycznych zak³adach stacjonarnej opieki
zdrowotnej ze 123 ³ó¿ek w 2005 r. do 109 w roku 2006. Odnotowano równie¿ spadek liczby leczonych
o 58, tj. z 906 leczonych w roku 2005 do 848 w 2006 roku.
W zakresie opieki d³ugoterminowej wiadczenia udzielane by³y przez publiczne
i niepubliczne zak³ady pielêgnacyjno  opiekuñcze, zak³ady opiekuñczo  lecznicze oraz hospicja.
Ogó³em dysponowa³y one 1 934 ³ó¿kami (o 131 wiêcej w stosunku do roku poprzedniego), w tym
w jednostkach publicznych by³o 603 ³ó¿ka (31%). Liczba leczonych w roku 2006 w opiece d³ugoterminowej wynosi³a 4681 (tj. o 334 wiêcej ni¿ w roku 2005).
W ramach zak³adów opieki d³ugoterminowej na terenie województwa dzia³a³o 5 hospicjów. Liczba
³ó¿ek w tych jednostkach wynosi³a 93, liczba leczonych 762 osoby. redni okres pobytu pacjentów
w hospicjach w roku 2005 wynosi³ 36,9 dnia, natomiast w 2006 r. rednio 33,9 dnia. Zak³ady opiekuñczo  lecznicze w roku 2006 dysponowa³y 1 742 ³ó¿kami (w tym 108 ³ó¿ek dla psychiatrycznych), na
których by³o leczonych 3 700 pacjentów, natomiast w zak³adach pielêgnacyjno - opiekuñczych przebywa³o 219 pacjentów na 99 ³ó¿kach. redni okres pobytu w roku 2006 w zak³adach opieki d³ugoterminowej wynosi³ 84,4 dnia (79,4 dnia w roku 2005).
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III. POMOC SPO£ECZNA
oprac. Ma³gorzata Szl¹zak, Joanna Kubik

1. FINANSOWANIE POMOCY SPO£ECZNEJ
rodki wydatkowane przez gminy na wiadczenia zwi¹zane z realizacj¹ ustawowych zadañ
z zakresu pomocy spo³ecznej (w³asnych i zleconych) da³y w 2006 roku ³¹czn¹ sumê 190 832 tys.
z³otych, tj. o ponad 43 211 tys. z³ wiêcej ni¿ w roku poprzednim, ale o 14 349 tys. mniej ni¿ w roku 2001.
Suma rodków wyp³aconych przez gminy na wiadczenia z katalogu zadañ w³asnych w roku 2006
wynios³a 128 791 tys. z³otych, w tym 24 161 tys. z³otych pochodzi³o z dotacji celowej bud¿etu pañstwa
na pokrycie czêci wydatków na zasi³ki okresowe. By³o to o 20 666 tys. z³otych wiêcej ni¿ w roku 2005
(wzrost o 16%) i o 64 860 tys. wiêcej ni¿ w roku 2001 (wzrost nak³adów o 50%).
Do wiadczeñ z zakresu zadañ w³asnych gmin w 2006 roku nale¿a³y: zasi³ki okresowe  przyznawane osobom maj¹cym dochód ni¿szy od uprawniaj¹cego do korzystania z pomocy spo³ecznej, najczêciej w przypadku braku pracy, ale tak¿e w sytuacji d³ugotrwa³ej choroby, niepe³nosprawnoci; zasi³ki celowe  wyp³acane m.in. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego, pokrywanie wydatków na wiadczenia zdrowotne osób nie posiadaj¹cych dochodu np.
osób bezdomnych. W ramach zadañ w³asnych gminy organizowa³y równie¿ us³ugi opiekuñcze, w tym
us³ugi o charakterze specjalistycznym. Obejmowano nimi mieszkañców, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy, a s¹ jej pozbawieni. Ten rodzaj wiadczenia polega na
wsparciu w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych, pielêgnacji, a tak¿e, w miarê mo¿liwoci,
zapewnianiu kontaktów z otoczeniem. Specyficznym rodzajem takich us³ug s¹ us³ugi specjalistyczne,
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia lub niepe³nosprawnoci,
wiadczone przez osoby ze odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Ponadto, w ramach zadañ
w³asnych, gminy zapewnia³y posi³ki (w tym prowadzono do¿ywianie dzieci), ubranie i schronienie osobom tego wymagaj¹cym.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 I-XII .

Nak³ady finansowe na realizacjê zadañ w³asnych gmin z zakresu pomocy spo³ecznej
na przestrzeni ostatnich lat stale ros³y i kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: w roku 2000 przeznaczono na ten cel  60
265 tys. z³otych, w roku 2001  63 931 tys. z³otych, w roku 2002  71 797 tys. z³, w roku 2003  76 179 tys.
z³otych, w roku 2004  85 167 tys. z³otych, w roku 2005  108 126 tys. z³otych, a w roku 2006 ju¿ 128 791 tys. z³.
Wraz ze wzrostem nak³adów na zadania w³asne wzrasta³a rednia roczna wartoæ wyp³aconego
wiadczenia, w przeliczeniu na 1 cz³onka rodziny objêtej pomoc¹  ze 195 z³otych w roku 2001 i 205
z³otych w roku 2003 do 313 z³otych w 2005 roku i 382 z³ w roku 2006.
Ze wiadczeñ tych skorzysta³o w 2001 roku 327 999 osób (liczba osób w rodzinach objêtych
pomoc¹), w roku 2003  372 233 osoby, w roku 2005 - 344 990 osób, a roku 2006  337 421 osób, tj.
od 83 do blisko 95 tysiêcy ma³opolskich rodzin.

47

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

Tabela 20. wiadczenia udzielone w latach 2001, 2005, 2006  zadania w³asne gmin

Wykres 17. rodki finansowe na zadania w³asne gmin z zakresu pomocy spo³ecznej

Do wiadczeñ bêd¹cych zadaniami administracji rz¹dowej zlecanymi gminom nale¿a³y w 2006 roku
zasi³ki sta³e dla osób ca³kowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepe³nosprawnoci,
o odpowiednio niskich dochodach oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, wiadczone osobom psychicznie chorym. W ramach realizacji zadañ zleconych udzielono tak¿e blisko 20 tysiêcy zasi³ków na
pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹. Koszt realizacji w/w zadañ zleconych gminom
wyniós³ w 2006 roku 62 041 tys. z³otych. W zwi¹zku z koniecznoci¹ wyp³acenia wspomnianych zasi³ków celowych by³a to kwota wiêksza o 22 546 tys. z³otych ni¿ w roku poprzednim, ale mniejsza
o 79 210 tys. w porównaniu do roku 2001, a tak¿e znacznie ni¿sza ni¿ w latach 2002 i 2003, kiedy to
nak³ady na te zadania (obejmuj¹ce znacznie wiêcej form pomocy) by³y zdecydowanie wy¿sze.
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Tabela 21. wiadczenia udzielone w latach 2001, 2005, 2006  zadania zlecone gminom

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

W przeliczeniu na 1 cz³onka rodziny objêtej pomoc¹, w 2006 roku na rednie, roczne wiadczenie
z zakresu zadañ zleconych wydano wiêcej ni¿ w latach poprzednich tj. przeciêtnie 2 266 z³otych.
W porównaniu z poprzednimi latami daje to  o 610 z³ wiêcej ni¿ w roku poprzednim i o blisko 1 500
z³otych wiêcej ni¿ w roku 2001. Przeciêtne roczne wiadczenie w roku 2001 wynios³o 790 z³otych, w
roku 2005  1 656.
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Wykres 18. rodki finansowe na zadania z zakresu pomocy spo³ecznej zlecone gminom

wiadczeniami wyp³acanymi w ramach zadañ zleconych gminom w latach 2005 -2006 objêto
kilkanacie tysiêcy ma³opolskich rodzin rocznie, natomiast w latach wczeniejszych  a¿ kilkadziesi¹t
tysiêcy w ci¹gu roku.
Tak znaczny spadek liczby rodzin (i osób) objêtych tego rodzaju pomoc¹, a tak¿e nag³e zmniejszenie nak³adów na zadania zlecone zwi¹zany jest ze wspomnian¹ redukcj¹ zakresu tych wiadczeñ
tj. przeniesieniem niektórych z nich do innych systemów zabezpieczenia spo³ecznego. W roku 2004
wraz ze zmianami w ustawie o pomocy spo³ecznej ze zbioru zadañ zleconych gminom (a tak¿e
z zadañ pomocy spo³ecznej w ogóle) zniknê³y takie wiadczenia jak: renty socjalne dla osób niepe³nosprawnych od dzieciñstwa, które w roku 2003 mia³y ponad 53% udzia³ w rodkach wydatkowanych przez gminy na
zadania zlecone  ³¹czna suma wydatków na wyp³atê rent socjalnych wynios³a wtedy 75 196 tys. z³. Ponadto
do sytemu wiadczeñ rodzinnych przeniesiono zasi³ki macierzyñskie, rodzinne i pielêgnacyjne, na które
w roku 2003 w województwie ma³opolskim przeznaczono blisko 22 000 tys. z³otych.
Natomiast wzrost kwoty nak³adów na zadania zlecane gminom przez administracjê rz¹dow¹ pomiêdzy rokiem 2005 a 2006 spowodowa³o wyp³acenie przez orodki pomocy spo³ecznej kwoty blisko
19 000 tys. z³otych (zasi³ki celowe) ma³opolskim rolnikom, którzy utracili zbiory z powodu suszy, która
w 2006 roku nawiedzi³a kraj, w tym i nasze województwo. rodki te dystrybuowano w ramach Rz¹dowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu z³agodzenia skutków suszy. W roku 2005 nie
udzielono w Ma³opolsce ani jednego wiadczenia tego typu tj. zasi³ku celowego na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ b¹d ekologiczn¹.
W obszarze zabezpieczania rodków na realizacjê gminnych wiadczeñ z pomocy spo³ecznej
w dalszym ci¹gu obserwowalny jest  utrzymuj¹cy siê od kliku lat  kierunek zmian polegaj¹cy na
konsekwentnym przesuwaniu odpowiedzialnoci za ich finansowanie na lokalne samorz¹dy, przy jednoczesnym ograniczaniu iloci zadañ zlecanych, finansowanych centralnie.
Z kolei do wiadczeñ wyp³acanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie w 2006 roku nale¿a³y: pomoc maj¹ca na celu ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem osób opuszczaj¹cych ró¿nego typu placówki, wiadczenia dla rodzin zastêpczych (zadania w³asne), a tak¿e pomoc dla
uchodców (zadanie zlecone).
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

Tabela 22. wiadczenia udzielone w 2006 roku  zadania w³asne powiatów (pomoc maj¹ca
na celu ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem osób opuszczaj¹cych niektóre typy placówek)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

W porównaniu do roku 2005 wzros³a suma rodków przeznaczonych na ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem opuszczaj¹cych ró¿nego typu placówki, jak równie¿ suma rodków
przekazanych przez ma³opolskie powiaty rodzinom zastêpczym, funkcjonuj¹cym w województwie.
W ramach dzia³añ usamodzielniaj¹cych i integruj¹cych udzielano pomocy: m³odzie¿y opuszczaj¹cej
rodziny zastêpcze, domy dziecka, orodki wychowawcze, zak³ady poprawcze oraz matkom opuszczaj¹cym schroniska. Pomoc ta polega³a na przyznawaniu wiadczeñ pieniê¿nych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, wsparciu w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, przydzielaniu pomocy rzeczowej na zagospodarowanie. Na te cele ma³opolskie powiaty w 2006 roku przeznaczy³y ³¹cznie
kwotê 9 046 tys. z³, w roku poprzednim kwotê 8 123 tys. z³otych, a w roku 2001  7 984 tys. z³otych.
Tabela 23. wiadczenia udzielone w latach 2001, 2005, 2006  zadania w³asne powiatów
(pomoc maj¹ca na celu ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem
osób opuszczaj¹cych niektóre typy placówek)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 I-XII
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Wykres 19.

rodki finansowe na ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem
opuszczaj¹cych niektóre typy placówek

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

W analizowanym okresie roku 2006 w województwie ma³opolskim funkcjonowa³o 2 746 rodzin
zastêpczych, w których wychowywa³o siê 4 191 dzieci. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba
rodzin zastêpczych w województwie ma³opolskim wzros³a o 69  z 2 677, a liczba umieszczonych
w nich dzieci o 219  z 3 972. Corocznie tworzone s¹ kolejne rodziny zastêpcze, których liczba w latach
2001-2005 wzros³a o 330. W tym samym okresie liczba dzieci, nad którymi sprawuj¹ one opiekê
i wychowanie zwiêkszy³a siê o 1 013.*

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

Wraz z rokrocznie zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ rodzin zastêpczych w Ma³opolsce, a co za tym idzie
liczb¹ przebywaj¹cych w nich dzieci, zwiêkszaj¹ siê nak³ady pomocy spo³ecznej na ich funkcjonowanie. W roku 2001 powiatowe centra pomocy rodzinie w Ma³opolsce skierowa³y do rodzin zastêpczych
wiadczenia na ³¹czn¹ kwotê 21 286 tys. z³otych, w roku 2005 kwotê 28 894 tys. z³otych, a w roku 2006
kwotê 30 896 tys. z³otych tj. o blisko 10 000 tys. wiêcej ni¿ w roku 2001.

Jedyny spadek iloci rodzin zastêpczych, który zaobserwowaæ mo¿na w dokumentacji sprawozdawczej
na prze³omie lat 2000 i 2001 t³umaczyæ nale¿y trwaj¹c¹ w tym czasie reform¹ systemu opieki nad dzieckiem i rodzin¹ i zwi¹zan¹
z ni¹ zmian¹ sposobu organizowania rodzinnej opieki zastêpczej. Spadek liczby rodzin zastêpczych w tym okresie mo¿e mieæ
tak¿e zwi¹zek z wejciem w fazê usamodzielnieñ m³odzie¿y urodzonej w okresie wy¿u demograficznego lat 80-tych. W pozosta³ej
czêci analizowanego okresu, tj. w latach 2001-2006 systematycznie wzrasta³a liczba rodzin zastêpczych funkcjonuj¹cych w regionie, wzrasta³a te¿ iloæ dzieci umieszczonych w tych rodzinach.
*
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Tabela 24. wiadczenia udzielone w latach 2001, 2005, 2006  zadania w³asne powiatów

Wykres 20. rodki finansowe na wiadczenia dla rodzin zastêpczych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Na wiadczenia pieniê¿ne zlecone powiatom do realizacji przez administracjê rz¹dow¹, którymi
zarówno w roku 2005, jak i roku 2006 by³a pomoc uchodcom (wiadczenia pieniê¿ne na utrzymanie,
wydatki na naukê jêzyka polskiego, poradnictwo) nie wydatkowano Ma³opolsce w ¿adnych rodków.

2. BAZA POMOCY SPO£ECZNEJ

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

2.1. Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej
Istotne ogniwo systemu pomocy spo³ecznej  obok przydzielania wsparcia finansowego mieszkañcom o najni¿szych dochodach, prowadzenia pracy socjalnej poprawiaj¹cej funkcjonowanie osób i rodzin,
wdra¿ania programów i projektów spo³ecznych kierowanych do grup najs³abszych - stanowi infrastruktura socjalna, mog¹ca zapewniæ kompleksowe wsparcie mieszkañcom o okrelonych problemach.
Ofertê prowadzonych przez siebie placówek pomoc spo³eczna kieruje do tych, którzy ze wzglêdu
na wiek, stan zdrowia czy sytuacjê ¿yciow¹ wymagaj¹ okresowego wsparcia lub sta³ej opieki. wiadczone jest tak¿e szeroko rozumiane poradnictwo. Ten rodzaj wiadczeñ, nazywanych niepieniê¿nymi,
przyznawany jest bez wzglêdu na osi¹gany dochód.
W oparciu o charakter wiadczonych us³ug jednostki prowadzone przez pomoc spo³eczn¹* mo¿na
podzieliæ na trzy podstawowe kategorie  jednostki ca³odobowe, placówki dzienne (niestacjonarne)
oraz instytucje doradcze.
Osobn¹ kategoriê tworz¹ te jednostki, które organizuj¹ pracê w/w placówek, kreuj¹ regionaln¹
politykê spo³eczn¹, pe³ni¹ funkcje kontrolne.
Do pierwszej z wymienionych kategorii zaliczyæ nale¿y miejsca opieki ca³odobowej przeznaczone
dla osób w podesz³ym wieku, osób niepe³nosprawnych fizycznie, niepe³nosprawnych intelektualnie
(równie¿ dzieci) oraz przewlekle somatycznie i psychicznie chorych czyli domy pomocy spo³ecznej.
Prowadzone s¹ tak¿e ca³odobowe placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej lub tych, nad
Jednostki lokalne i ponad gminne - prowadzone przez gminy, powiaty i inne podmioty, w tym organizacje pozarz¹dowe i
instytucje kocielne (na zlecenie).
*
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W ci¹gu roku na terenie Ma³opolski powsta³o 29 nowych jednostek. Sw¹ dzia³alnoæ rozpoczê³o
21 orodków wsparcia - 13 rodowiskowych domów samopomocy dla osób psychicznie chorych,
3 orodki wsparcia dla osób bezdomnych, 2 dzienne domy dla seniorów oraz 3 inne orodki. Oddano
5 mieszkañ chronionych. Wsparcie zaoferowa³y kolejne 2 orodki interwencji kryzysowej oraz 1 jednostka specjalistycznego poradnictwa. Nie zmieni³a siê liczba domów pomocy spo³ecznej oraz orodków adopcyjno - opiekuñczych. £¹czna liczba placówek opiekuñczo-wychowawczych zmniejszy³a siê
o dwie jednostki, co oznacza likwidacjê 2 placówek rodzinnych oraz 2 placówek wsparcia dziennego
przy jednoczesnym uruchomieniu 2 placówek o charakterze socjalizacyjnym.
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którymi opieka ta sprawowana jest w sposób nieprawid³owy tj. placówki opiekuñczo - wychowawcze.
Placówki te przybieraj¹ ró¿ne formy organizacyjne (publiczne  prowadzone przez samorz¹d lub inny
podmiot na zlecenie; rodzinne  zapewniaj¹ce dzieciom wychowanie w warunkach zbli¿onych do domu
rodzinnego), a tak¿e spe³niaj¹  w zale¿noci od potrzeb przebywaj¹cych tam dzieci
- ró¿norodne funkcje (placówki interwencyjne - przyjmuj¹ce dzieci w sytuacjach nag³ych, kryzysowych,
socjalizacyjne  opiekuj¹ce siê dzieæmi, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastêpczej, wielofunkcyjne  ³¹cz¹ce ró¿ne rodzaje us³ug w jednej jednostce).
Inn¹ grupê jednostek stanowi¹ miejsca oferuj¹ce pobyt dzienny. S¹ nimi przede wszystkim tzw.
orodki wsparcia  rodowiskowa forma pomocy s³u¿¹ca utrzymaniu osoby w jej naturalnym rodowisku i przeciwdzia³aniu instytucjonalizacji. W orodkach wsparcia wiadczy siê pomoc tym, którzy nie
wymagaj¹ opieki ca³odobowej, ale ze wzglêdu na swoje problemy czy okresowo trudn¹ sytuacjê potrzebuj¹ wspomo¿enia w codziennym funkcjonowaniu. Do orodków wsparcia zalicza siê: rodowiskowe domy samopomocy dla osób psychicznie chorych, dzienne domy pomocy dla osób starszych, orodki
dla bezdomnych, kluby samopomocy, jad³odajnie. W grupie jednostek niestacjonarnych nale¿y wymieniæ tak¿e inny ich typ - wietlice i ogniska dla dzieci tzw. placówki opiekuñczo - wychowawcze wsparcia
dziennego, tym opiekuñcze  organizuj¹ce czas wolny, rozwijaj¹ce zainteresowanie, pomagaj¹ce w
odrabianiu lekcji i specjalistyczne - realizuj¹ce indywidualne oddzia³ywania socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne.
Oferta placówek specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego i psychologicznego), us³ugi
orodków interwencji kryzysowej i orodków adopcyjno-opiekuñczych tworz¹ odrêbn¹, trzeci¹ kategoriê jednostek prowadzonych przez pomoc spo³eczn¹. Rol¹ orodków interwencji kryzysowej jest wiadczenie specjalistycznych us³ug, zw³aszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych, dostêpnych przez
ca³¹ dobê  osobom, rodzinom i spo³ecznociom bêd¹cym ofiarami przemocy lub znajduj¹cym siê
w innej sytuacji kryzysowej, tak by zapobiegaæ powstawaniu lub pog³êbianiu siê problemów. Natomiast
rol¹ orodków adopcyjno-opiekuñczych jest prowadzenie poradnictwa dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuñczo  wychowawczych, a tak¿e dzia³alnoæ diagnostyczno-konsultacyjna, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zg³aszaj¹cych gotowoæ przysposobienia dziecka, pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej czy prowadzenia placówki rodzinnej.
W roku 2006 w województwie ma³opolskim funkcjonowa³o 361 placówek prowadzonych przez
gminne i powiatowe jednostki pomocy spo³ecznej:
 139 instytucji opieki ca³odobowej, w tym 87 domów pomocy spo³ecznej i 52 placówki opiekuñczo-wychowawcze inne ni¿ dzienne,
 165 placówek dziennych  z czego 114 stanowi³y orodki wsparcia (66 rodowiskowych domów
samopomocy dla osób chorych psychicznie, 6 dziennych domów pomocy dla osób starszych,
18 orodków dla osób bezdomnych, 4 jad³odajnie oraz 20 pozosta³ych, sklasyfikowanych
w zbiorcz¹ kategoriê inne), a 51 placówki opiekuñczo-wychowawcze wsparcia dziennego,
 28 placówek doradczych funkcjonowa³o 12 orodków interwencji kryzysowej,
 7 orodków adopcyjno-opiekuñczych oraz 9 jednostek specjalistycznego poradnictwa. Ponadto prowadzonych by³o 29 mieszkañ chronionych  form pomocy spo³ecznej przygotowuj¹cych,
pod opiek¹ specjalistów, do prowadzenia samodzielnego ¿ycia lub zastêpuj¹cych pobyt w placówce zapewniaj¹cej opiekê ca³odobow¹.

Na przestrzeni ostatnich szeciu lat tj. w okresie od 2001 do 2006 roku oferta ma³opolskiej pomocy
spo³ecznej wzbogaci³a siê o 124 jednostki ro¿nego przeznaczenia. Przyby³o 58 orodków wsparcia, po 23
placówki opiekuñczo-wychowawcze i mieszkania chronione, 8 orodków interwencji kryzysowej, 7 jednostek specjalistycznego poradnictwa, 4 domy pomocy spo³ecznej, 1 orodek adopcyjno-opiekuñczy.
Tabela 25. Jednostki pomocy spo³ecznej o zasiêgu lokalnym i ponad gminnym finansowane z bud¿etu gmin i powiatów ze rodków na pomoc spo³eczn¹

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

Ponadto w Ma³opolsce funkcjonuj¹ 182 orodki pomocy spo³ecznej (w ka¿dej gminie), 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie (w ka¿dym powiecie)* i 1 regionalny orodek polityki spo³ecznej.
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2.2. Kadra pomocy spo³ecznej
Wraz z rozwojem infrastruktury socjalnej w województwie ma³opolskim wzrasta poziom zatrudnienia w sektorze pomocowym. W 2006 roku w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej zatrudnionych by³o 9 681 pracowników, tj. o 346 wiêcej ni¿ w roku poprzednim, i o 1 369 wiêcej w porównaniu
do roku 1999. Obserwowalny wzrost zatrudnienia wi¹¿e siê g³ównie ze sta³ym rozwojem bazy pomocy
spo³ecznej w regionie, a tak¿e zwiêkszaniem zatrudnienia w ju¿ istniej¹cych jednostkach pomocowych, usprawniaj¹cych jakoæ us³ug i rozszerzaj¹cych ofertê.
Wykres 21. Liczebnoæ kadry pomocy spo³ecznej w województwie

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03
W powiatach grodzkich (Kraków, Nowy S¹cz, Tarnów) zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie pe³ni¹ miejskie orodki pomocy spo³ecznej.

*
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W 2006 roku w Regionalnym Orodku Polityki Spo³ecznej w Krakowie, jednostce organizacyjnej powo³anej do realizacji zadañ województwa z zakresu pomocy spo³ecznej zatrudnionych by³o 15 * pracowników.
W tym samym czasie s³u¿by wojewody zatrudnia³y 37 osób. Kadry ma³opolskich orodków pomocy spo³ecznej liczy³y 2 761 pracowników, w tym 1 285 pracowników socjalnych, kadry powiatowych centrów pomocy
rodzinie  223. W porównaniu do roku 1999 wzros³o zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizuj¹cych
pomoc spo³eczn¹ w Ma³opolsce, których liczba nie zmienia siê w zwi¹zku z zasadami funkcjonowania systemu. I tak: w ROPS obsada kadrowa zwiêkszy³a siê o 11 pracowników, w s³u¿bach wojewody o 5. Orodki
pomocy spo³ecznej zatrudniaj¹ o 367 pracowników wiêcej, PCPR  o 94.
Ponadto zatrudnienie w ma³opolskich domach pomocy spo³ecznej, których liczba w tym okresie wzros³a z
78 do 87, zwiêkszy³o siê o 794 pracowników. Orodki wsparcia, których w latach 2000-2006 ** przyby³o 37
zatrudniaj¹ o 286 pracowników wiêcej. Na przestrzeni lat 2000 - 2006 przy wzrocie liczby jednostek zmniejszy³a
siê liczba pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych z 1 015 do 778. Jest to zwi¹zane g³ównie z prowadzon¹ reform¹ systemu (tworzenie placówek wielofunkcyjnych, rozwój rodzinnych form
opieki), w tym zmian¹ zasad zatrudniania, które uprzednio w znacznej czêci oparte by³y o tzw. kartê nauczyciela, w zwi¹zku z wczeniejszym usytuowaniem tych form pomocy w resorcie edukacji.
2.3. Pracownicy socjalni
Wraz ze wzrostem liczebnoci kadr pomocy spo³ecznej w województwie ma³opolskim przybywa tak¿e
pracowników socjalnych zatrudnionych w gminnych orodkach pomocy, bêd¹cych podstawow¹ instytucj¹ przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu oraz instytucjami istotnymi w systemie wsparcia osób bezrobotnych.
W ma³opolskich orodkach pomocy spo³ecznej w 2006 roku zatrudnionych by³o ³¹cznie 1 285
pracowników socjalnych, o 85 wiêcej ni¿ w roku 2005 i o 250 wiêcej w porównaniu do roku 1999. ***
W roku 2006 przeciêtna dla województwa w zakresie liczby mieszkañców przypadaj¹cych na
statystycznego pracownika socjalnego wynios³a 2 546 (w porównaniu do 2 717 w roku 2005), czyli
nadal zdecydowanie niekorzystnie w stosunku do obowi¹zku okrelonego w ustawie o pomocy spo³ecznej (2000 mieszkañców). Ponadto wskanik ten jest znacznie zró¿nicowany terytorialnie.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03, danych G³ównego Urzêdu Statystycznego i Urzêdu
Statystycznego w Krakowie.
W sumie w roku 2006 w Regionalnym Orodku Polityki Spo³ecznej w Krakowie zatrudnione by³y 23 osoby, przy czym 8 do
realizacji projektu Akademia przedsiêbiorczoci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia, prowadzonego w ramach IW Equal.
**
W roku 1999 sprawozdanie MPiPS-03 I-XII, na którym oparta jest analiza publikowane by³o w formie uniemo¿liwiaj¹cej
porównanie danych za ten okres.
***
Jedynym wyj¹tkiem w sta³ym wzrocie poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych w województwie by³ rok 2004, kiedy
to zanotowano minimalny spadek ze 1 189 pracowników zatrudnionych w roku 2003 do 1 174 zatrudnionych w roku 2004.

*
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Wykres 22. rednia liczba mieszkañców na 1 pracownika socjalnego w województwie

W roku 2006 najkorzystniejsz¹ sytuacjê pod tym wzglêdem (rednia gmin z danego powiatu)
zanotowano w powiatach: chrzanowskim, Nowym S¹czu, olkuskim, gorlickim, Krakowie, Tarnowie,
owiêcimskim i limanowskim  od 2 001 do 2 395 mieszkañców przypadaj¹cych na pracownika socjalnego. Przy czym ustawowy wymóg, co do iloci pracowników socjalnych zatrudnianych w gminach
spe³niony by³ w pe³ni w powiecie chrzanowskim i nowos¹deckim grodzkim. Z kolei najtrudniejsz¹ sytuacjê pod tym wzglêdem zanotowano w powiecie proszowickim  rednio 3 952 mieszkañców przypadaj¹cych na pracownika socjalnego oraz w powiatach: krakowskim, nowotarskim, d¹browskim
i wielickim  przeciêtnie od 3 153 do 3 418. W powiatach tych nie by³ spe³niony wymóg
co do proporcji zatrudnienia, a w orodkach pracowa³o czêciej mniej ni¿ 3 pracowników socjalnych.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

Mapa 5. rednia liczba mieszkañców na 1 pracownika socjalnego wg powiatów w 2006 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03, danych G³ównego Urzêdu Statystycznego.

3. KORZYSTAJ¥CY Z POMOCY SPO£ECZNEJ
W roku 2006 po raz kolejny nieznacznie zmniejszy³a siê grupa mieszkañców korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej. wiadczeniami objêto 103 298 ma³opolskich rodzin tj. 354 703 osób w rodzinach, co obecnie daje tej grupie 10,8% udzia³ w liczbie mieszkañców regionu, o 0,2% mniejszy ni¿
przed rokiem.
Dla porównania, w roku 2004 z w/w wiadczeñ skorzysta³o 11,9% mieszkañców Ma³opolski.
W latach poprzednich: w roku 2003  14,9%, 2002  14,7%, 2001  13,4%, 2000  13,5%,
a w roku 1999  14,4%. Przy czym przypomnieæ nale¿y, i¿ do roku 2004 katalog wiadczeñ
by³ znacznie szerszy i obejmowa³ formy pomocy, które aktualnie s¹ elementami systemu ubezpieczeñ
spo³ecznych i tzw. wiadczeñ rodzinnych.
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Wykres 23. Udzia³ korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej* w ludnoci województwa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03, danych G³ównego Urzêdu Statystycznego i Urzêdu
Statystycznego w Krakowie.

Liczba osób w rodzinach wiadczeniobiorców pomiêdzy rokiem 2005 a 2006 (porównywalny katalog
wiadczeñ) zmniejszy³a siê o 5 163, a w porównaniu do roku 1999 zmala³a o blisko 110 tysiêcy. Liczba
rodzin objêtych pomoc¹ spo³eczn¹ w porównaniu do roku 1999 zmniejszy³a siê ponad 16,5 tysi¹ca, ale
w ci¹gu ostatniego roku wzros³a o 2 535. Wzrost ten t³umaczy obserwowalna w ostatnim roku pewna
zmiana w typach rodzin objêtych pomoc¹. W porównaniu do roku 2005 o ponad 2 tysi¹ce zwiêkszy³a
siê liczba osób samotnych, które otrzyma³y wiadczenie i jednoczenie zmniejszy³a siê liczba rodzin
du¿ych (o 1 731  6 i wiêcej osobowych, o 336  5 osobowych) korzystaj¹cych z pomocy.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 I-XII, danych G³ównego Urzêdu Statystycznego i Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

rednia dla województwa ma³opolskiego odnonie udzia³u osób, które skorzysta³y ze wiadczeñ
pomocy spo³ecznej w ogólnej liczbie mieszkañców dla roku 2006 wynios³a 10,8%. Odsetek klientów
pomocy spo³ecznej w poszczególnych powiatach by³ jednak ró¿ny i czêsto znacznie odbiega³ od redniej dla województwa.
Najkorzystniejsz¹ sytuacjê pod tym wzglêdem  tak jak i przed rokiem  odnotowano
w Krakowie oraz powiecie krakowskim ziemskim. W Krakowie ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej skorzysta³o w 2006 r. 42 339 osób (19 821 rodzin) tj. 5,6% (w 2005 r.  5,1%) wszystkich mieszkañców
miasta. Natomiast w powiecie krakowskim ziemskim udzia³ klientów pomocy spo³ecznej w ludnoci
powiatu wyniós³ 6,4% (5 333 rodzin, 15 843 osób w rodzinach), w roku 2005  6,5%. Ponadto w grupie
*
odsetek liczby osób w rodzinach wiadczeniobiorców w liczbie mieszkañców województwa (rzeczywista liczba osób i rodzin
objêtych pomoc¹ spo³eczn¹  wiadczenia przyznane w ramach zadañ zleconych i w³asnych bez wzglêdu na rodzaj, formê,
liczbê oraz ród³o finansowania).
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Tabela 26. Liczba rodzin i osób objêtych pomoc¹ spo³eczn¹

powiatów charakteryzuj¹cych siê korzystniejszymi wskanikami ni¿ przeciêtna dla Ma³opolski znalaz³y
siê tak¿e: powiat owiêcimski, tatrzañski, wielicki, wadowicki, olkuski, nowotarski, chrzanowski oraz
miasto Nowy S¹cz i powiat miechowski  od 7,3% do 10,6%.
Najwy¿szy odsetek mieszkañców bêd¹cych klientami pomocy spo³ecznej mia³y w 2006 roku powiaty: nowos¹decki ziemski (20,5%), gorlicki (20,3%), limanowski (19,1%), Tarnów (18,9%), powiat
d¹browski (18,6%) oraz powiat tarnowski ziemski ze wskanikiem 17,7%.
Mapa 5. Korzystaj¹cy z pomocy spo³ecznej w odsetku mieszkañców* wg powiatów w 2006r.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03, danych G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Mapa problemów spo³ecznych, sporz¹dzona na bazie danych okrelaj¹cych odsetek mieszkañców pobieraj¹cych wiadczenia z pomocy spo³ecznej w danym powiecie, szczególnie w przypadku
tych o najmniej korzystnych wskanikach, w znacznym stopniu pokrywa siê z terytorialnym zró¿nicowaniem stopy bezrobocia w Ma³opolsce. Wymienione powy¿ej powiaty nowos¹decki, limanowski, gorlicki i d¹browski charakteryzowa³y siê w 2006 roku równie¿ najwy¿szym udzia³em zarejestrowanych
osób bezrobotnych w liczbie czynnych zawodowo mieszkañców (stopa bezrobocia). Jednoczenie
w Krakowie, miejscu o najni¿szej stopie bezrobocia w skali regionu wskanik udzia³u klientów pomocy
spo³ecznej w populacji mieszkañców by³ równie¿ najni¿szy w województwie (5,5). Znacz¹cym wyj¹tkiem w tym zakresie by³ powiat tarnowski grodzki, charakteryzuj¹cy siê jednym z najwy¿szych w 2006
roku odsetkiem osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, w którym stopa bezrobocia w analizowanym okresie by³a jedn¹ z ni¿szych.
Najliczniejsz¹ kategoriê rodzin korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej w roku 2006, tak jak i w latach
poprzednich, stanowi³y rodziny z dzieæmi  ponad 53% ogó³u. Przy czym ich liczba w porównaniu do
roku ubieg³ego, kiedy to rodziny z dzieæmi stanowi³y ponad 55% ogó³u rodzin korzystaj¹cych z pomocy
spo³ecznej, zmala³a o blisko 2,5 tysi¹ca. 42% rodzin z dzieæmi, które skorzysta³y ze wiadczeñ to
rodziny wielodzietne (3 i wiêcej dzieci), 21,8% to rodziny niepe³ne. Rodziny emerytów i rencistów stanowi³y 24,4% ogó³u rodzin klientów pomocy spo³ecznej.
odsetek liczby osób w rodzinach wiadczeniobiorców w liczbie ludnoci danego powiatu (rzeczywista liczba osób i rodzin
objêtych pomoc¹ spo³eczn¹, wiadczenia przyznane w ramach zadañ zleconych i w³asnych bez wzglêdu na rodzaj, formê,
liczbê oraz ród³o finansowania).

*
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Grupê dominuj¹cych powodów przyznawania pomocy stanowi¹, tak jak przed rokiem i w latach
wczeniejszych: ubóstwo, bezrobocie, bezradnoæ ¿yciowa, niepe³nosprawnoæ, choroba (odpowiednio: 71,7%, 48,2%, 34,9%, 25,7%, 23,3% ogó³u klientów dotyczy³y takie problemy). Znacznie rzadziej
powodem przyznania pomocy by³y sytuacje zwi¹zane z ochron¹ macierzyñstwa, alkoholizmem, sieroctwem, przemoc¹ w rodzinie, zdarzeniami losowymi, bezdomnoci¹. Od 8,5% do 0,7% klientów
otrzyma³o wsparcie powodowane w/w problemami. Sporadycznie powodem przyznania pomocy pieniê¿nej by³y trudnoci po opuszczeniu placówki opiekuñczej, wiêzienia czy inne sytuacje kryzysowe,
a tak¿e narkomania  od 0,5 do 0,1% klientów dotyczy³y takie problemy.
Wykres 24. G³ówne przyczyny korzystania z pomocy spo³ecznej* w 2006 roku

W latach 1999 - 2005 wraz ze zmniejszaj¹c¹ siê liczb¹ klientów pomocy spo³ecznej w ogóle, stale
wzrasta³ procentowy udzia³ osób bezrobotnych w tej grupie: z 31% w roku 1999 do 40,9% w roku 2005.
Chocia¿ w liczbach bezwzglêdnych udzia³ bezrobotnych wród klientów pomocy spo³ecznej zmniejszy³
siê nieco w latach 2003 - 2005 ci¹gle pozostawa³ wy¿szy od poziomu z roku 1999. W roku 2006 po raz
pierwszy od 7 lat zauwa¿yæ mo¿na niewielki spadek liczby bezrobotnych klientów pomocy spo³ecznej
z 49 do 48,2% ogó³u. W porównaniu do roku 2005  z 176,5 tysi¹ca do 171 tysiêcy osób w rodzinach,
z 44 864 do 44 263 rodzin.
Pomoc spo³eczna, obok przyznawania i wyp³acania wiadczeñ pieniê¿nych polega tak¿e na prowadzeniu pracy socjalnej, wiadczeniu specjalistycznego poradnictwa oraz organizowaniu opieki
w ró¿nego typu placówkach. Praca socjalna, bêd¹ca pomoc¹ w osobistym i spo³ecznym usamodzielnianiu siê jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych miêdzy pracownikiem socjalnym,
a osobami wspomaganymi. wiadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
rodowisku spo³ecznym, bez wzglêdu na osi¹gany dochód. W roku 2006 prac¹ socjaln¹  obok wiadczeñ opisywanych powy¿ej  ma³opolskie jednostki pomocy spo³ecznej objê³y dodatkowo 27 276 rodzin stanowi¹cych ³¹cznie grupê 75 843 osób. Liczba rodzin obejmowanych prac¹ socjaln¹
w województwie ma³opolskim na przestrzeni lat 1999-2006 nie uleg³a istotnym zmianom podlegaj¹c
pewnym niewielkim wahaniom  od 26 247 rodzin w roku 1999, poprzez 27 184 rodzin w roku 2001,
do 29 619 i 27 276 rodzin w roku 2005 i 2006.
Ponadto ponad 43,5 tysi¹ca mieszkañców Ma³opolski skorzysta³o z oferty funkcjonuj¹cych placówek pomocowych.

odsetek klientów pomocy spo³ecznej korzystaj¹cych ze wsparcia z danej przyczyny w ogólnej liczbie klientów (l. osób w
rodzinach wiadczeniobiorców). Podane wartoci nie sumuj¹ siê poniewa¿ sytuacjê wielu osób charakteryzuje wystêpowanie
kilku problemów jednoczenie.

*
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

Tabela 27. Jednostki pomocy spo³ecznej o zasiêgu lokalnym i ponad gminnym finansowane z bud¿etu gmin i powiatów ze rodków na pomoc spo³eczn¹ w roku 2006

*wg statutu ** rzeczywista liczba osób korzystaj¹cych z miejsc lub porad.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

W placówkach ca³odobowych  domach pomocy spo³ecznej, placówkach opiekuñczo-wychowawczych
oraz rodzinach zastêpczych w 2006 roku funkcjonowa³o blisko 15 tysiêcy podopiecznych  dzieci i osób
doros³ych. Z czego w domach pomocy spo³ecznej (dla ludzi w podesz³ym wieku, przewlekle psychicznie
chorych, doros³ych i dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie) zamieszkiwa³y 8 283 osoby. W stacjonarnych
placówkach opiekuñczo -wychowawczych wychowywa³o siê 2 149 dzieci. W 2 746 w rodzinach zastêpczych funkcjonuj¹cych w 2006 roku w naszym województwie przebywa³o 4 191 dzieci.
Oddzia³ywania ma³opolskich orodków wsparcia takich jak: rodowiskowe domy samopomocy dla
osób psychicznie chorych, dzienne domy pomocy dla osób starszych objê³y ³¹cznie 6 128 osób doros³ych.
Specyficznym typem jednostek pomocowych, nie zaliczanych do orodków wsparcia,
ale maj¹cych charakter niestacjonarny s¹ placówki opiekuñczo-wychowawcze o charakterze dziennym przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y  wietlice, ogniska, kluby. Placówki te zapewniaj¹ dzienn¹
opiekê i wychowanie, a tak¿e wspieraj¹ dzia³ania rodziców w sprawowaniu opieki, zapobiegaj¹ demoralizacji. Z zajêæ organizowanych w takich miejscach korzysta³o w 2006 roku 3 721 dzieci.
Wykres 25. Liczba rodzin zastêpczych i dzieci w rodzinach zastêpczych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 I-XII .
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Us³ugami o charakterze specjalistycznego doradztwa i terapii objêto kolejnych 18 998 mieszkañców. W tym z us³ug ma³opolskich orodków interwencji kryzysowej w roku 2006 skorzysta³o 9 173
mieszkañców. Jednostki specjalistycznego poradnictwa objê³y swym oddzia³ywaniem 4 131 osób, a
orodki adopcyjno-opiekuñcze 5 694 osoby.

4. DOBRE PRAKTYKI

Pomimo, i¿ nie ma jednej uzgodnionej definicji ekonomi spo³ecznej, a w Europie u¿ywa siê szeregu okreleñ zamiennych: gospodarka spo³eczna, ekonomia solidarnociowa, niew¹tpliwym faktem jest,
i¿ trend ten zaczyna zyskiwaæ na znaczeniu. Równie¿ w Polsce zauwa¿alny jest dynamiczny rozwój
wszelkich form przedsiêbiorczoci spo³ecznej.
Ekonomia spo³eczna to dzia³alnoæ gospodarcza, gdzie instrumenty rynkowe s¹ wykorzystywane
do realizacji celów spo³ecznych, cz³owiek za jest wa¿niejszy ni¿ kapita³ i maksymalizacja zysku. Aktywnoæ podmiotów ekonomii spo³ecznej to nie tylko wymiar gospodarczy, ale przede wszystkim przedsiêwziêcia, które maj¹ sprzyjaæ zmianie postrzegania osób d³ugotrwale bezrobotnych i zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, umo¿liwiaæ tym osobom odnalezienie siê na rynku pracy, a tak¿e w ich
rolach spo³ecznych. Ekonomia spo³eczna jest równie¿ traktowana jako czêæ aktywnej polityki spo³ecznej (zgodnie z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej), zak³adaj¹cej odejcie od redystrybucji wiadczeñ
na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, sprzyjaj¹cej rozwojowi przedsiêbiorczoci, budowaniu kapita³u ludzkiego i spo³ecznego.
Przedsiêbiorstwa spo³eczne, poprzez dzia³alnoci w takich obszarach jak pomoc spo³eczna, us³ugi dla spo³ecznoci lokalnej, zdrowie, bankowoæ, handel, edukacja i kultura, przyczyniaj¹ siê do rozbudowy lokalnej infrastruktury.
Ma³opolska postrzegana jest coraz czêciej jako kolebka ekonomii spo³ecznej w Polsce, zaczynaj¹c stopniowo pe³niæ rolê nieformalnej stolicy. wiadczyæ mo¿e o tym fakt, ¿e to w³anie Kraków wybrano na miejsce II Europejskiej Konferencji Ekonomii Spo³ecznej w padzierniku 2004 roku, zorganizowanej pod patronatem Rz¹du Polskiego, Komisji Europejskiej oraz Rz¹dów Luksemburga, Belgii, Szwecji
i Hiszpanii, a która zgromadzi³a ponad 900 uczestników z poszerzonej Europy i nowych krajów kandyduj¹cych: partnerów spo³ecznych, przedstawicieli organizacji ekonomii spo³ecznej, samorz¹dów, dziennikarzy, przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej, delegatów narodowych ministerstw pracy i polityki
spo³ecznej, bêd¹c jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w tej dziedzinie, miejscem wymiany najnowszych
informacji, badañ, narzêdzi i pomys³ów.
Równie¿ Krakowski Rynek jako pierwszy w Polsce goci³ w dniach 28-29 wrzenia 2006 roku
Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Spo³ecznej (POSES)* . Spotkania zgromadzi³y po raz
pierwszy tak szerokie grono przedstawicieli rodowisk polskiej ekonomii spo³ecznej. Wród ponad 240
zaproszonych osób znaleli siê zarówno reprezentanci administracji publicznej i samorz¹dowej, dzia³acze organizacji pozarz¹dowych, przedstawiciele ruchu spó³dzielczego (m.in. przedstawiciele spó³dzielni, spó³dzielni socjalnych, towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych) i instytucji wspieraj¹cych rozwój
tych podmiotów tj. wszyscy ci, którzy mog¹ i chc¹ wspó³pracowaæ w ramach szeroko pojêtej gospodarki spo³ecznej.
Wraz z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, rozwój podmiotów ekonomii spo³ecznej nabra³
przyspieszonego tempa, szczególnie dziêki rodkom finansowym Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki spo³ecznej (trzeciego sektora), a w szczególnoci us³ug na
rzecz spo³ecznoci lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakoci miejsc pracy.

G³ównym pomys³odawc¹ organizacji Spotkañ by³o Partnerstwo realizuj¹ce projekt pn. W poszukiwaniu polskiego modelu
ekonomii spo³ecznej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objê³a Minister Rozwoju Regionalnego Gra¿yna Gêsicka.
*
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Obecnie w ramach IW EQUAL w Ma³opolsce realizowanych jest 5 du¿ych, wieloletnich projektów
o ³¹cznej wartoæ bud¿etów blisko 41 milionów z³otych, prowadzonych w szerokich partnerstwach* :
1. Projekt Akademia Przedsiêbiorczoci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia
z Regionalnym Orodkiem Polityki Spo³ecznej w roli administratora. G³ównym celem partnerstwa (8 partnerów) jest opracowanie koncepcji zatrudnienia wspieranego (coachingu) i zatrudnienia socjalnego, a tak¿e ich wdro¿enie i przetestowanie. Wartoæ projektu 8 954 tys. z³
(www.akademia-equal.pl).
2. Projekt MO¯EMY WIÊCEJ  Partnerstwo na rzecz spó³dzielni socjalnych z Ma³opolskim Instytutem Samorz¹du Terytorialnego i Administracji w roli lidera, którego g³ównym za³o¿eniem jest
stworzenie (na podstawie dowiadczeñ krajów realizuj¹cych ju¿ takie przedsiêwziêcia) polskiego praktycznego modelu spó³dzielni socjalnej dla osób wykluczonych lub marginalizowanych
spo³ecznie. Wartoæ projektu 3 423 tys. z³ (www.mozemywiecej.pl)
3. Projekt Gospodarka Spo³eczna na Bursztynowym Szlaku. Administrator  Fundacja Partnerstwo dla rodowiska. G³ównym celem przedsiêwziêcia jest stworzenie innowacyjnych i modelowych narzêdzi lokalnej gospodarki spo³ecznej, prowadzonej przez organizacje pozarz¹dowe.
Wartoæ projektu 10 107 tys. z³ (www.equal.szlakbursztynowy; www.epce.org.pl)
4. Projekt Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Spo³ecznej  COGITO z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. w roli Administratora. Celem Partnerstwa jest doprowadzenie do wzrostu aktywnoci zawodowej osób pozostaj¹cych bez pracy z powodu chorób psychicznych oraz
osób, u których wyst¹pi³y psychiczne konsekwencje d³ugotrwa³ego bezrobocia. Trwaj¹ prace nad
wykreowaniem modelu zatrudnienia w ramach gospodarki spo³ecznej, a zw³aszcza opracowanie
i testowanie mechanizmu tworzenia i promocji przedsiêbiorstw spo³ecznych, jako metody integracji spo³eczno-zawodowej tych ludzi. Wartoæ projektu 9 567 tys. z³ (www.cogito-equal.org)
5. Projekt Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich z Orodkiem Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
w roli Administratora. Partnerstwo dzia³aj¹ce na terenie piêciu dzielnic Krakowa wchodz¹cych
w sk³ad Nowej Huty, za cel postawi³o sobie zaszczepienie przedsiêbiorczoci wród kobiet i
mê¿czyzn defaworyzowanych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, a tak¿e przygotowanie i wzmocnienie struktur organizacyjnych lokalnego rynku pracy. Cel ten realizowany jest
poprzez zorganizowanie manufaktur integracyjnych oraz Centrum Przedsiêbiorczoci Spo³ecznej, jako laboratoriów przedsiêbiorczoci w nowym nurcie gospodarki spo³ecznej. Wartoæ
projektu 8 548 tys. z³ (www.pin.nowa-huta.net)
Dalszy rozwój ekonomii spo³ecznej w Ma³opolsce, zale¿y od wielu czynników -wsparcia tego typu
inicjatyw (organizacyjnego, prawnego, finansowego) przez lokalne samorz¹dy, dostêpu do wiedzy,
dostêpu do narzêdzi.
By tworzyæ warunki do profesjonalizacji sektora z inicjatywy Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej w Krakowie powstaje Ma³opolski Pakt na rzecz Ekonomii Spo³ecznej. Trwaj¹ prace nad ustalaniem regu³ funkcjonowania tego dobrowolnego i otwartego porozumienia. Pakt zrzesza podmioty chc¹ce wspieraæ przedsiebiorczoæ spo³eczn¹, wp³ywaæ na jej otoczenie prawne i polityczne dla dalszego
rozwoju, informowaæ i edukowaæ nt. korzyci z tworzenia tego typu inicjatyw, tworzyæ pozytywny wizerunek w mediach oraz promowaæ g³ówne za³o¿enia ekonomii spo³ecznej.
Silnym wsparciem ma³opolskich podmiotów ekonomii spo³ecznej jest stale poszerzaj¹ca siê oferta
szkoleniowa. W ramach projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spo³ecznej, realizowanego m.in. przez Ma³opolsk¹ Szko³ê Adminsitracji Akademii Ekonomicznej w Krakowie przygotowywane
jest Regionalne Centrum Ekonomii Spo³ecznej (RCESK, www.ekonomiaspoleczna.msap.pl), którego celem
bêdzie tworzenie warunków, metod i narzêdzi dla wspierania dzia³añ oraz procesów uczestniczenia ró¿nych sektorów w kszta³towaniu ekonomii spo³ecznej na terenie naszego województwa.
*

Sumy bud¿etów wymienionych projektów obejmuj¹ rodki przeznaczone na realizacjê Dzia³añ 1, 2 i 3.
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W padzierniku 2006 roku rozpoczê³a siê 1 edycja studiów podyplomowych z zakresu ekonomii
spo³ecznej w Ma³opolskiej Szkole Administracji Publicznej, w przygotowaniu edycja druga. Równie¿
Uniwersytet Jagielloñski (Instytut Socjologii) uruchomi w zimowym semestrze 2007/2008 60-godzinny
kurs z tego zakresu przeznaczony dla studentów socjologii, studiów dziennych i wieczorowych.
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IV. Owiata i wychowanie
oprac. Anna Grzegórzko-Pietak, Anna Peroñczyk, Lidia ¯urawicka, Marta Wiekiera

1. FINANSOWANIE OWIATY
Owiata, z wy³¹czeniem szkó³ artystycznych, finansowana jest przez jednostki samorz¹du terytorialnego. G³ównym ród³em finansowania owiaty jest dla gmin, powiatów i województwa tzw. czêæ
owiatowa subwencji ogólnej oraz dotacje z bud¿etu pañstwa. Wielkoæ subwencji i dotacji jest jednak
niewystarczaj¹ca w stosunku do zadañ owiatowych realizowanych przez samorz¹dy. Powsta³a w ten
sposób ró¿nica, pomiêdzy wielkoci¹ subwencji a wydatkami, pokrywana jest przez samorz¹dy
z dochodów w³asnych. Powy¿sza sytuacja utrzymuje siê nieprzerwanie od rozpoczêcia procesu reformowania owiaty, staj¹c siê powoli trwa³ym elementem systemu finansowania edukacji. W roku 2006 wysokoæ subwencji owiatowej przekazana jednostkom samorz¹du terytorialnego wynios³a 2560,1 mln z³.
Z kolei wydatki samorz¹dów na owiatê ukszta³towa³y siê na poziomie 3181,3 mln z³. Ró¿nica pokrywana przez samorz¹dy wynios³a 621,3 mln z³. Analiza wydatków na owiatê w latach 1999-2006 wskazuje na systematyczny wzrost rodków finansowych przeznaczanych przez samorz¹dy na zadania
edukacyjne. W mijaj¹cym roku przeznaczono na owiatê o 201,6 mln z³ wiêcej, ni¿ rok wczeniej.
Na ten znacz¹cy wzrost w du¿ej mierze mia³y wp³yw wydatki miast na prawach powiatów wiêksze
o 51,5 mln z³. Podobnie jak w latach ubieg³ych wiêcej rodków przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeñ nauczycieli. Nie bez znaczenia by³a równie¿ zwiêkszaj¹ca siê liczba inwestycji modernizuj¹cych bazê dydaktyczn¹. W roku 2006 jednostki samorz¹du terytorialnego przeznaczy³y na inwestycje
owiatowe 220,6 mln z³., o oko³o 25,9% wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.
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Tabela 28. Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na zadania owiatowe w latach
1999-2006 (w mln z³)

ród³o: Ministerstwo Finansów

Tabela 29. Wydatki jednostek samorz¹du terytorialnego na zadania owiatowe w latach
1999-2006 finansowane z subwencji i dochodów w³asnych (w mln z³)

ród³o: Ministerstwo Finansów
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2. BAZA MATERIALNA
Struktura w³asnociowa
Struktura w³asnociowa sieci szkó³ i placówek owiatowych, zmieniona zasadniczo w latach 19961999, od kilku lat nie ulega wiêkszym przekszta³ceniom. Do obowi¹zkowych zadañ gmin nale¿y prowadzenie zarówno szkó³ podstawowych jak i gimnazjów. Szko³y rednie (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) oraz policealne prowadzone s¹ w wiêkszoci przez powiaty. Województwo jest organem
prowadz¹cym dla szkó³ policealnych o zasiêgu regionalnym oraz dla kolegiów nauczycielskich, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, a tak¿e m³odzie¿owych orodków wychowawczych i szkó³ funkcjonuj¹cych przy zak³adach opieki zdrowotnej.
Nieprzerwanie od kilku lat bardzo dynamicznie rozwija³o siê szkolnictwo niepubliczne wszystkich szczebli.
Dynamika wzrostu ulega³a jednak w poszczególnych latach pewnym wahaniom. Na przestrzeni piêciu ostatnich
lat liczba szkó³ niepublicznych zwiêksza³a siê rednio o 11% rocznie. W roku szkolnym 2005/2006 utrzyma³a siê
dodatnia tendencja rozwoju szkolnictwa niepublicznego. Odnotowany wzrost liczby szkó³ niepublicznych dotyczy praktycznie wszystkich typów szkó³, z wyj¹tkiem koñcz¹cych swoj¹ dzia³alnoæ szkó³ ponadpodstawowych.
Intensywny rozwój niepublicznego szkolnictwa na poziomie policealnym oraz szkó³ dla doros³ych zwi¹zany jest
z coraz wiêkszym znaczeniem kszta³cenia ustawicznego doros³ych jako jednej z najwa¿niejszych form przeciwdzia³ania bezrobociu. Wród podmiotów niepublicznych prowadz¹cych szko³y tego typu dominuj¹ osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego. Aktywnoæ ma³opolskich stowarzyszeñ koncentruje siê przede wszystkim
na zak³adaniu i prowadzeniu szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Stowarzyszenia s¹ równie¿ obecne wród
organów prowadz¹cych pozosta³e rodzaje szkó³. W ostatnim roku ma³opolskie stowarzyszenia uruchomi³y
4 gimnazja oraz 6 szkó³ podstawowych. W roku szkolnym 2005/2006 nastêpuje dalszy spadek liczby szkó³
prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (2,5%), g³ównie szkó³ ponadgimnazjalnych: liceów profilowanych i techników. Zasady wprowadzania reformy szkolnictwa redniego skutkowa³y otwarciem nowych
trzyletnich liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, czteroletnich techników oraz dwuletnich zasadniczych szkó³ zawodowych. Równoczenie likwidowano szko³y ponadpodstawowe starego typu.
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Tabela 30. Organy prowadz¹ce szkó³

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

65

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
W roku szkolnym 2005/2006 w województwie szkolnictwo dla dzieci i m³odzie¿y obejmowa³o 1527
szkó³ podstawowych. W porównaniu z pierwszym rokiem wdra¿ania nowego systemu edukacji (1999/
2000) liczba szkó³ podstawowych zmniejszy³a siê o 172, tj. o 10,1%. Odnotowane zmniejszenie liczby
szkó³ podstawowych jest kontynuacj¹ procesu zapocz¹tkowanego w roku 1999 reform¹ systemu edukacji oraz czynnikami demograficznymi. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku 6-7 lat wskutek mniejszego
przyrostu naturalnego, po³¹czone z wprowadzeniem zasady finansowania owiaty zawieraj¹cej siê
w formule pieni¹dz pod¹¿a za uczniem, skutkuje podejmowaniem przez gminy g³êbokich programów
restrukturyzacji szkó³. Likwidacji czêci szkó³ podstawowych towarzyszy dalszy sta³y wzrost liczby gimnazjów z 526 w roku szkolnym 1999/2000 do 706 w roku szkolnym 2005/2006. W porównaniu do
pierwszego roku funkcjonowania tych szkó³, w Ma³opolsce nast¹pi³ wzrost liczby placówek o 180,
tj. o 34,2%. Szczególnie istotny jest fakt, ¿e wiêkszoæ powstaj¹cych szkó³ gimnazjalnych jest tworzonych w nowych, dobrze wyposa¿onych obiektach dydaktycznych, powsta³ych w wyniku prowadzonych
przez gminy inwestycji. Liczba pomieszczeñ przeznaczonych do nauki w szkolnictwie gimnazjalnym
zwiêkszy³a siê o ponad 1,8 tys. z 3868 w roku szkolnym 2000/2001 do 5839 pomieszczeñ w roku
szkolnym 2005/2006.
Szkolnictwo rednie (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)
W mijaj¹cym roku obserwujemy dalszy spadek liczby szkó³ rednich w Ma³opolsce. W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowa³o 701 szkó³ rednich (bez szkó³ dla doros³ych). W stosunku do roku poprzedniego nast¹pi³ spadek szkó³ rednich o 106 szkó³, tj. 13,1%. Spadek ten wynika g³ównie ze zmniejszenia siê liczby szkó³ technicznych i profilowanych, gdzie obserwujemy ponad 22% spadek.
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Tabela 31. Liczba szkó³ wed³ug typów

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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Wykres 26. Szko³y w Ma³opolsce w latach 1999-2006

Kszta³cenie osób niepe³nosprawnych
Rok szkolny 2005/2006 przyniós³ niewielki spadek liczby uczniów kszta³c¹cych siê w szko³ach
specjalnych podstawowych (5,1%) i gimnazjach (5,6%). Natomiast w szko³ach rednich i policealnych
obserwujemy odwrotn¹ tendencjê. W szko³ach rednich (ponadgimnazjalnych) odnotowujemy ponad
9% wzrost, natomiast w szko³ach policealnych 69% wzrost.
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Tabela 32. Kszta³cenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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Nie zmieni³a siê natomiast struktura kszta³cenia osób niepe³nosprawnych, w której dominuj¹ klasy integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze w szko³ach ogólnodostêpnych w stosunku do szkó³ specjalnych.
Powy¿sza sytuacja odpowiada wspó³czesnym standardom kszta³cenia osób niepe³nosprawnych, zgodnie
z którym zastêpuje siê kszta³cenie zlokalizowane w szko³ach specjalnych  kszta³ceniem integracyjnym.
Nauczanie jêzyków obcych
Nauczanie jêzyków obcych jest coraz wa¿niejszym elementem edukacji w systemie kszta³cenia.
W roku szkolnym 2005/2006 w szko³ach dla dzieci i m³odzie¿y realizowana by³a nauka nastêpuj¹cych
jêzyków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz w mniejszym stopniu innych m.in. ³aciny, hiszpañskiego i w³oskiego. Dominuj¹cym jêzykiem obcym wród ogólnej liczby uczniów
wszystkich typów szkó³ jest jêzyk angielski. Szczególnie jest to widoczne w gimnazjach i szko³ach
ponadgimnazjalnych, gdzie aktualnie jêzyka angielskiego uczy siê: w gimnazjach 80,9% oraz w szko³ach ponadgimnazjalnych 87% ogó³u uczniów. Taka tendencja jest widoczna od kilku lat. Drugim jêzykiem obcym najchêtniej wybieranym przez m³odzie¿ w Ma³opolsce jest jêzyk niemiecki. W gimnazjach
uczy siê go 24,7% uczniów, natomiast w szko³ach ponadgimnazjalnych 65,9%. Zdecydowanie rzadziej
wybierane s¹ przez m³odzie¿ klasy z jêzykiem francuskim. Jêzyka w³oskiego i hiszpañskiego uczy siê
m³odzie¿ sporadycznie. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wiêksza iloæ m³odzie¿y uczy siê jêzyków romañskich dopiero na poziomie szko³y redniej. Ma to zdecydowany wp³yw na poziom znajomoci tych
jêzyków w póniejszym okresie oraz iloæ osób kontynuuj¹cych naukê podczas studiów. Odnotowuje
siê systematyczny spadek liczby ucz¹cych siê jêzyka rosyjskiego na wszystkich poziomach kszta³cenia, z wyj¹tkiem szkó³ policealnych.
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Tabela 33. Nauczanie jêzyków obcych w szko³ach

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

68

Wychowanie przedszkolne
Od 1999 do 2004 roku w niewielkim stopniu zmienia³a siê liczba dzieci objêtych wychowaniem
przedszkolnym. W 2004 roku odnotowano po raz pierwszy wzrost liczby dzieci w przedszkolach
o oko³o 400 osób. W roku 2005 nadal utrzymywa³a siê dodatnia tendencja  nast¹pi³ wzrost o 629
dzieci (1,1%). W roku 2006 przyby³o kolejne 1000 dzieci (tj.1,7%). £¹cznie w województwie ma³opolskim w roku 2005/2006 uczêszcza³o do przedszkoli ponad 58,2 tys. dzieci w wieku 3-6 lat. Oko³o 19,0
tys. dzieci  g³ównie szeciolatków uczêszcza³o w tym czasie do oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych. W tym przypadku odnotowano spadek liczby dzieci w porównaniu z rokiem ubieg³ym o 89 osób. Oko³o 2/3 miejsc przedszkolnych znajduje siê w miecie a 1/3 na wsi. Taka niekorzystna tendencja utrzymuje siê nieprzerwanie od 1999 roku. Pomiêdzy rokiem 1999 a 2006 odsetek dzieci
w wieku 3-6 lat w placówkach wychowania przedszkolnego zwiêkszy³ siê z 48,8% do 54,7%. Odsetek
dzieci w wieku 36 w przedszkolach wzrós³ w tym okresie z 35,8% do 41,2%.

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

3. UCZNIOWIE
Zmiany zachodz¹ce w sieci szkolnej warunkowane s¹ przede wszystkim liczb¹ uczniów w poszczególnych typach szkó³. Pomiêdzy rokiem szkolnym 1999/2000 a 2005/2006 liczba uczniów szkó³ podstawowych spad³a o ponad 109 tys. W ostatnich szeciu latach spadek liczby uczniów szkó³ podstawowych
utrzymuje siê na poziomie ok. 10 tys. uczniów rocznie. Sytuacja demograficzna nie wskazuje na zmianê
tendencji spadkowej w najbli¿szych latach. Dotyczy to równie¿ szkó³ gimnazjalnych, gdzie corocznie trafiaj¹
absolwenci kolejnych (zmniejszaj¹cych siê liczebnie) roczników ze szkó³ podstawowych. W latach 20022005 ustabilizowa³a siê na poziomie ok. 155 tys. liczba uczniów w szko³ach ponadgimnazjalnych. Nast¹pi³o
to po znacz¹cym spadku w roku szkolnym 2001/2002 spowodowanym przede wszystkim brakiem naboru
do klas pierwszych, wynikaj¹cym z harmonogramu wdra¿ania nowego ustroju szkolnego. Dotychczas szkolnictwo ponadgimnazjalne tylko w niewielkim stopniu odczuwa³o niekorzystne zmiany demograficzne.
W roku szkolnym 2005/2006 obserwujemy rozszerzenie negatywnych tendencji na ten sektor szkolnictwa.
Liczba uczniów w szko³ach rednich spad³a o 4257 osób, tj. o 2,7%.
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Tabela 34. Przedszkola i oddzia³y przedszkolne

Tabela 35. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkó³

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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Wykres 27. Uczniowie w Ma³opolsce w latach 1999-2005

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

Stypendia dla uczniów
W roku 2004 rozpoczêto wdra¿anie w Ma³opolsce regionalnego programu stypendialnego, który
jest odpowiedzi¹ na zwiêkszaj¹ce siê trudnoci uczniów i studentów w pokonywaniu barier materialnych. W roku 2004 Województwo Ma³opolskie rozpoczê³o wdra¿anie Dzia³ania 2.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej. O stypendia w ramach programu mogli ubiegaæ siê uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹, zamieszkali na terenach wiejskich oraz studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, którzy
spe³niali kryteria socjalne. W roku 2004 pomoc¹ stypendialn¹ zosta³o objêtych 6735 uczniów oraz 704
studentów. £¹czna wartoæ przyznanych stypendiów wynios³a ok. 12 mln z³. W roku 2005 rozpoczêto
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wdra¿anie II edycji programu stypendialnego. £¹czna wartoæ stypendiów wynios³a ponad 17 mln z³.
Zosta³o nim objêtych 11407 uczniów i 996 studentów. W roku szkolnym/akademickim 2006/2007 pomoc¹ stypendialn¹ objêto 13 363 uczniów oraz 2643 studentów. £¹czna wartoæ projektów stypendialnych w ramach III edycji wynios³a 25,6 mln. z³. W 2004 roku rozpoczê³a dzia³alnoæ SAPERE AUSO
Ma³opolska Fundacja Stypendialna, utworzona przez Województwo Ma³opolskie jako jeden z elementów regionalnego systemu stypendialnego. Finansowym fundamentem dzia³alnoci Fundacji by³y rodki
pieniê¿ne przekazane przez Województwo Ma³opolskie w formie funduszu za³o¿ycielskiego oraz rodki
ofiarowane przez darczyñców, którymi s¹ wiod¹ce podmioty gospodarcze regionu. W roku 2004 Ma³opolska Fundacja Stypendialna przyzna³a ³¹cznie 172 stypendia na ³¹czn¹ kwotê 610 tys. z³. W roku
2005 Fundacja przyzna³a 381 stypendiów, na ³¹czn¹ kwotê 981,05 tys. z³, liczba stypendystów wzros³a
o ponad 100%. G³ównymi odbiorcami pomocy stypendialnej Fundacji byli studenci i uczniowie wykazuj¹cy siê szczególnymi osi¹gniêciami edukacyjnymi, artystycznymi i sportowymi, maj¹cymi jednak
trudnoci materialne w realizacji swoich aspiracji edukacyjnych. W roku 2006 Sapere Auso Ma³opolska Fundacja Stypendialna zrealizowa³a projekty stypendialne i sta¿owe, w ramach których wsparcie finansowe o ³¹cznej wartoci 1 885,9 tys. z³, otrzyma³o 432 beneficjentów. Stypendia otrzymali
uczniowie szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci szczególnie wyró¿niaj¹cy siê. Ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa przyznano stypendia dla doktorantów z zakresu dziedzin naukowych przyczyniaj¹cych siê do rozwoju strategicznych obszarów regionu. W ca³oci z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego sfinansowano sta¿e dla absolwentów ma³opolskich uczelni wy¿szych w przedsiêbiorstwach s³u¿¹ce transferowi wiedzy i innowacji pomiêdzy sektorem badawczo  rozwojowym, a przedsiêbiorstwami.
Uczniowie ma³opolskich szkó³ mog¹ ubiegaæ siê równie¿ o pomoc materialn¹ ze rodków zarezerwowanych na ten cel w bud¿ecie pañstwa. Poszczególne samorz¹dy prowadz¹ce szko³y ró¿nych
typów coraz czêciej przyznaj¹ najzdolniejszym uczniom premie za wyniki w nauce.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

Tabela 36. Liczba uczniów otrzymuj¹cych pomoc materialn¹
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ród³o: System Informacji Owiatowej  Kuratorium Owiaty w Krakowie

Egzaminy
Wyniki egzaminów zewnêtrznych ze sprawdzianu na zakoñczenie szko³y podstawowej w Ma³opolsce wypad³y na tle innych województw bardzo dobrze. Do egzaminu przyst¹pi³o 41,8 tys. uczniów
z terenu województwa ma³opolskiego. Analizuj¹c wyniki egzaminu klas VI mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ uczniowie województwa ma³opolskiego oraz uczniowie województwa mazowieckiego uzyskali najlepsze wyniki sporód wszystkich szóstoklasistów. Najlepsze wyniki osi¹gnêli uczniowie szkó³ podstawowych
w nastêpuj¹cych powiatach: Miasto Kraków, Miasto Nowy S¹cz, mylenickim.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

Tabela 37. Sprawdzian na zakoñczenie szko³y podstawowej

Wyniki sprawdzianu w województwach  uczniowie bez dysfunkcji i z dyslekcj¹  liczba uczniów 464 807, co stanowi 98,08%
wszystkich zdaj¹cych.

*

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna
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Wykres 28. Egzamin w klasach VI szkó³ podstawowych w podziale na powiaty

Porównuj¹c wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów z Ma³opolski na tle innych województw dostrzegamy, i¿ w czêci humanistycznej w 2006 roku Ma³opolska wypad³a najlepiej, z kolei w czêci
matematyczno  przyrodniczej uzyskalimy drugie miejsce zaraz po województwie mazowieckim. Podobne wyniki uzyskali gimnazjalici w roku ubieg³ym. W 2006 roku do egzaminu gimnazjalnego przyst¹pi³o ponad 46 tys. uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu województwa ma³opolskiego. Egzamin
w ca³ej Polsce w porównaniu do ubieg³ego roku wypad³ gorzej. Jednak bezporednie porównywanie
tegorocznych wyników z wynikami z lat ubieg³ych wymaga dodatkowych badañ, gdy¿ za ka¿dym razem sprawdzane s¹ nieco inne wiadomoci i umiejêtnoci.
Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego ³¹cznie z dwóch czêci tj. w czêci humanistycznej
i w czêci matematyczno-przyrodniczej osi¹gnêli uczniowie gimnazjów w nastêpuj¹cych powiatach
m. Nowy S¹cz, wadowicki, m. Tarnów. Podczas egzaminu gimnazjalnego w czêci humanistycznej
w ka¿dym z powiatów uczniowie wykazali siê wy¿sz¹ wiedz¹ ni¿ w czêci matematyczno-przyrodniczej.
Tabela 38. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2005 i 2006
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ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Wykres 29. Egzamin gimnazjalny w podziale na powiaty

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Ju¿ drugi rocznik maturzystów ma za sob¹ zewnêtrzny egzamin maturalny. W roku szkolnym
2004/2005 egzamin maturalny w skali ca³ego kraju zda³o 86,5 % maturzystów. Najlepiej na tle wszystkich województw wypadli uczniowie województwa ma³opolskiego (rednia 90,2%). W roku szkolnym
2005/2006 do egzaminu maturalnego przyst¹pi³o ponad 36,5 tys. maturzystów. Porównuj¹c wyniki na
przestrzeni dwóch lat zauwa¿amy, i¿ w roku 2006 we wszystkich województwach egzamin wypad³
gorzej ni¿ w roku poprzednim. Wynika to w du¿ej mierze z faktu, i¿ technikach i liceach uzupe³niaj¹cych
egzamin maturalny wypad³ najgorzej, a w 2006 roku absolwenci tych typów szkó³ przyst¹pili po raz
pierwszy do matury.
Tabela 39. Egzamin maturalny

74

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Wykres 30. Egzamin maturalny w podziale na powiaty

Na terenie Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe przystêpuj¹ uczniowie z województw: ma³opolskiego, podkarpackiego, lubelskiego.
W roku 2006 do OKE w Krakowie swój udzia³ w egzaminie zawodowym zg³osi³o 24607 uczniów, w tym
10666 z województwa ma³opolskiego. Do etapu pisemnego przyst¹pi³o 22941 uczniów, w tym 10097
Ma³opolan. Do etapu praktycznego przyst¹pi³o 22550 uczniów, w tym 9962 z Ma³opolski. Uczniowie
przystêpuj¹cy do egzaminu na terenie Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie kszta³cili siê w 46
zawodach. Sprawdzanie i ocenianie prac w OKE w Krakowie odbywa³o siê dla 10 zawodów. Na terenie
Polski uczniowie przyst¹pili do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w 58 zawodach.
Tabela 40. Zestawienie liczbowe dotycz¹ce udzia³u szkó³ i zdaj¹cych w egzaminie zawodowym

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna
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ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Zdawalnoæ egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w OKE w Krakowie by³a wy¿sza
ni¿ na terenie Polski.
Tabela 41. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w kraju i w OKE
w Krakowie

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

4. KSZTA£CENIE USTAWICZNE
W ostatnich latach zauwa¿yæ mo¿na dynamiczny wzrost liczby placówek edukacyjnych i uczestników systemu kszta³cenia ustawicznego.
W polskim prawodawstwie termin ten odnosi siê do kszta³cenia i dokszta³cania osób, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia. Dokumenty Unii Europejskiej operuj¹ pojêciem lifelong learning (ang. uczenie siê
przez ca³e ¿ycie), obejmuj¹c nim wszelk¹ aktywnoæ jednostki, zmierzaj¹c¹ do jej rozwoju w perspektywie osobistej, zawodowej i spo³ecznej przez okres ca³ego ¿ycia.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

4.1. Kszta³cenie ustawiczne w systemie formalnym
Kszta³cenie ustawiczne w systemie formalnym realizowane jest przez szko³y dla doros³ych i szko³y
wy¿sze, placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycznego, orodki dokszta³cania
i doskonalenia zawodowego.
Szko³y dla doros³ych
Szko³y dla doros³ych daj¹ osobom, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia mo¿liwoæ uzupe³nienia b¹d
podniesienia formalnego wykszta³cenia. W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowa³o w województwie
ma³opolskim 298 szkó³ policealnych, o dwie wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym oraz 374 szko³y dla doros³ych,
co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi zwiêkszenie liczby szkó³ o 18.
W porównaniu do roku 1999/2000 odnotowano zwiêkszenie liczby szkó³ policealnych o 38,6%
oraz szkó³ dla doros³ych o 44 %. Równoczenie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w dalszym ci¹gu obserwuje siê
wzrost liczby szkó³ dla doros³ych, kszta³c¹cych na ró¿nych poziomach. Najbardziej popularn¹ form¹
kszta³cenia w przypadku zasadniczych szkó³ zawodowych s¹ zajêcia w trybie dziennym i wieczorowym, za w szko³ach rednich  zajêcia prowadzone w systemie wieczorowym i zaocznym.
Zwiêkszeniu iloci szkó³ dla doros³ych i szkó³ policealnych towarzyszy wzrost liczby podmiotów
organizuj¹cych pozaszkolne formy kszta³cenia i dokszta³cania osób doros³ych. Rosn¹ce wymogi pracodawców, koniecznoæ uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i umiejêtnoci, przyczynia siê do rozbudowy sektora kszta³cenia ustawicznego.
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Tabela 42. Liczba szkó³ dla doros³ych wed³ug typów

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

W zwi¹zku z zapotrzebowaniem na osoby z wykszta³ceniem rednim (potwierdzonym egzaminem
maturalnym), do roku szkolnego 2005/2006 utrzymywa³ siê sta³y wzrost liczby uczniów ma³opolskich
rednich szkó³ ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych oraz szkó³ policealnych. Tendencje spadkowe odnotowa³y, podobnie jak w latach poprzednich, szko³y techniczne i profilowane oraz zasadnicze szko³y
zawodowe dla doros³ych.

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

Egzaminy eksternistyczne
Egzaminy eksternistyczne stanowi¹ dogodn¹ formê uzyskania wykszta³cenia bez koniecznoci
uczêszczania do szko³y. Zalet¹ takiego kszta³cenia jest mo¿liwoæ indywidualnego zaplanowania przebiegu nauki i czasu jej trwania.
Do egzaminów eksternistycznych mog¹ przyst¹piæ wy³¹cznie osoby, które ukoñczy³y 18 lat. Po
zdaniu wszystkich egzaminów otrzymuje siê wiadectwo ukoñczenia szko³y oraz prawo przyst¹pienia
do egzaminu zawodowego lub egzaminu dojrza³oci.
W roku 2006 w województwie ma³opolskim egzaminy eksternistyczne przeprowadza³y 3 placówki
kszta³cenia ustawicznego: w Krakowie, Tarnowie i w Limanowej, dla których komisjê egzaminacyjn¹
powo³a³ Ma³opolski Kurator Owiaty. Do egzaminów eksternistycznych w sesji wiosennej i jesiennej
przyst¹pi³o ³¹cznie 2 316 osób, z czego 2 223 zakoñczy³o egzamin z wynikiem pozytywnym (dane na
podstawie informacji z Kuratorium Owiaty w Krakowie).
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Tabela 43. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkó³

Centra Kszta³cenia Ustawicznego
Wzrost wiadomoci potrzeby podnoszenia kwalifikacji pracowników, przyczynia siê do wzrastaj¹cego zainteresowania ofert¹ edukacyjn¹ placówek owiatowych, tworzonych w celu kszta³cenia,
dokszta³cania i doskonalenia osób doros³ych.
Centra Kszta³cenia Ustawicznego s¹ publicznymi placówkami edukacji doros³ych funkcjonuj¹cymi w ramach systemu owiaty.
Oferta centrów kszta³cenia ustawicznego daje osobom doros³ym mo¿liwoæ nieodp³atnego uzupe³nienia wykszta³cenia na ró¿nych poziomach, zarówno ogólnego jak i zawodowego (w ramach
prowadzonych szkó³ dla doros³ych), a tak¿e doskonalenie osób doros³ych w formach pozaszkolnych
(kursy na zasadach komercyjnych). Na terenie województwa ma³opolskiego w roku 2006 dzia³a³o 6
centrów kszta³cenia ustawicznego  w Krakowie, Czernichowie, Limanowej, Tarnowie oraz Marcinkowicach i Radoczy, w tym dwa ostatnie s¹ rolniczymi centrami kszta³cenia ustawicznego.
Zak³ady Doskonalenia Zawodowego
Wród dostawców us³ug szkoleniowych szczególne miejsce zajmuj¹ Zak³ady Doskonalenia Zawodowego (ZDZ). S¹ one jedn¹ z najstarszych instytucji owiatowych w Ma³opolsce. ZDZ jest stowarzyszeniem, którego oferta szkoleniowa obejmuje kursy kwalifikacyjne, doskonal¹ce i przyuczaj¹ce
oraz dla potrzeb w³asnych Ma³opolan, w ponad 200 zawodach i specjalnociach.
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego prowadzi równie¿ zasadnicze szko³y zawodowe, rednie szko³y
zaoczne oraz liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych, a tak¿e szko³y policealne.
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Tabela 44. Zak³ady Doskonalenia Nauczycieli

ród³o: Opracowanie w³asne
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Doskonalenie nauczycieli
Reforma edukacji, a w szczególnoci nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli s¹ powodem wzrastaj¹cego zainteresowania tego rodowiska kszta³ceniem ustawicznym. Podobnie jak w roku
2005, w roku bie¿¹cym w Ma³opolsce dzia³a³y 4 publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, w tym
1 wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli MCDN z 4 oddzia³ami (dane podstawie strony informacji Kuratorium Owiaty w Krakowie).
W latach 1999 do 2005 liczba zarejestrowanych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli sukcesywnie ros³a. Jednak¿e obecnie na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a 39 tego typu
placówek, czyli o jedn¹ mniej w porównaniu do zesz³ego roku (dane za publikacj¹ Centralnego Orodka Kszta³cenia Nauczycieli w Polsce, Placówki Doskonalenia Nauczycieli 2006).
Liczba osób korzystaj¹cych z doskonalenia zawodowego realizowanego w Ma³opolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w roku 2006 wynios³a 16 710, w tym w konferencjach organizowanych przez
MCDN uczestniczy³o ponad 7 tys. nauczycieli.
Szko³y wy¿sze
Na kszta³cenie ustawiczne sk³ada siê równie¿ kszta³cenie na poziomie wy¿szym i pomagisterskim. W województwie ma³opolskim w 2006 roku dzia³a³o 16 pañstwowych i 18 niepañstwowych szkó³
wy¿szych, które prowadzi³y studia w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym.10 sporód uczelni pañstwowych realizowa³o studia doktoranckie; 15 pañstwowych oraz 15 niepañstwowych proponowa³o studia podyplomowe, a wiêkszoæ z nich oferowa³ równie¿ kursy i szkolenia , w tym e-learningowe.
Kszta³cenie ustawiczne nieformalne i incydentalne

Kszta³cenie nieformalne realizowane jest m. in. w formie kursów, szkoleñ, konferencji, seminariów, warsztatów szkoleniowych, praktyk, sta¿y, kursów korespondencyjnych i e-learningowych, prowadzonych zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne.
Poza osobami uzupe³niaj¹cymi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicz¹ w nim osoby z wykszta³ceniem wy¿szym, których udzia³ w kszta³ceniu ustawicznym  jak wskazuj¹ raporty np. OECD
i badania aktywnoci edukacyjnej doros³ych  jest znacznie wiêkszy ni¿ osób o ni¿szych kwalifikacjach. Na edukacyjny i samorozwojowy aspekt kszta³cenia ustawicznego wskazuje tak¿e zdominowanie rynku us³ug edukacyjnych przez podmioty szkoleniowe, nie maj¹ce uprawnieñ do nadawania kwalifikacji, dzia³aj¹ce w oparciu o przepisy prawa gospodarczego. Ich liczba, ze wzglêdu na brak odpowiednich danych (numery REGON nie s¹ w tym przypadku wystarczaj¹co precyzyjn¹ informacj¹) nie
jest mo¿liwa do okrelenia.
Dostêpne s¹ jedynie dane dotycz¹ce firm i instytucji prowadz¹cych szkolenia dla osób bezrobotnych i zagro¿onych utrat¹ pracy, wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Krakowie. Ich struktura, mog¹ca daæ wyobra¿enie o ca³oci rynku szkoleñ, wygl¹da³a w 2006
roku nastêpuj¹co: przewa¿aj¹ca iloæ sporód 475 podmiotów to stowarzyszenia, fundacje spó³ki oraz
inne osoby prawne  191,osoby fizyczne  190, orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego 
38, centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego  27, szko³y rednie lub policealne  18, szko³y
wy¿sze  9 oraz 2 instytucje w kategorii placówki naukowo-badawcze i orodki badawczo-rozwojowe (pozosta³ych 70  zaliczono do kategorii inne).
Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e liczba podmiotów, staraj¹cych siê o wpis do Rejestru WUP-u
stale wzrasta. Podobnie, ronie równie¿ liczba firm i instytucji potwierdzaj¹cych poziom wiadczonych
przez siebie us³ug akredytacj¹ Kuratora Owiaty lub innymi znakami jakoci (ISO, PASE i in.).
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4.2

Wykres 31. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie ma³opolskim akredytowanych przez Kuratora Owiaty lub wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

ród³o: Kuratorium Owiaty w Krakowie i Wojewódzki Urz¹d Pracy

Sporód instytucji, zajmuj¹cych siê szkoleniem osób doros³ych najpe³niej skatalogowane s¹ instytucje publiczne: Uniwersytety Trzeciego Wieku, a tak¿e placówki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego oraz centra kszta³cenia ustawicznego, które ze wzglêdu na dzia³alnoæ prowadzon¹ równie¿
w systemie szkolnym opisane zosta³y w poprzedniej czêci rozdzia³u.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

Uniwersytety Trzeciego Wieku
Coraz szerszym zainteresowaniem cieszy siê oferta edukacyjna uniwersytetów trzeciego wieku,
która nie jest kierowana wy³¹cznie do osób w wieku emerytalnym, ale obejmuje tak¿e osoby w wieku
przedemerytalnym, w tym osoby bezrobotne.
Z racji braku uregulowañ prawnych Uniwersytety Trzeciego Wieku przybieraj¹ ró¿ne formy organizacyjne. Próbuj¹c je usystematyzowaæ pod wzglêdem organizacyjnym, mo¿na wyodrêbniæ cztery typy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku: UTW prowadzone przez uczelniê, dzia³aj¹ce w jej strukturach, UTW
powo³ane i prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe, najczêciej stowarzyszenia, UTW dzia³aj¹ce
przy instytucjach kultury, UTW funkcjonuj¹ce jako grupy nieformalne.
Czêst¹ praktyk¹ jest wspieranie Uniwersytetów przez samorz¹dy lokalne, a tak¿e lokalne szko³y
wy¿sze, które sprawuj¹ nad nimi opiekê patronack¹ i których rady naukowe uczestnicz¹ w tworzeniu
programów zajêæ
W 2006 roku istnia³o w województwie ma³opolskim 12 Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
w tym 2 dzia³a³y w strukturach uczelni, 5 dzia³a³o pod patronatem szkó³ wy¿szych.*

Ma³opolski Informator dla Seniorów 2006 opracowany przez Samarytañskie Towarzystwo im. Jana Paw³a II w Zakliczynie
oraz Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej podaje, i¿ w roku 2006 by³o 11 UTW, jednak¿e nie ujêto w nim funkcjonuj¹cego
od padziernika 2006 r. Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

*
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ród³o: Ma³opolski Informator dla Seniorów 2006 Samarytañskiego Towarzystwa im. Jana Paw³a II w Zakliczynie oraz Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej oraz opracowanie w³asne.

Inne formy
Do ogó³u form kszta³cenia ustawicznego zalicza siê równie¿ kszta³cenie na odleg³oæ. Obok znanych dot¹d kursów korespondencyjnych, popularn¹ form¹ sta³y siê szkolenia e-learningowe (realizowane jako samoistny kurs lub jako wsparcie tradycyjnego). Jest to obszar maj¹cy praktycznie nieograniczone mo¿liwoci rozwoju, a tym samym  wobec braku uregulowañ prawnych  dziedzina niezbadana i niemo¿liwa do zobrazowania poprzez dane statystyczne.
Narzêdzia teleinformatyczne maj¹ równie¿ coraz wiêksze znaczenie w realizowanym prywatnie
rozwoju indywidualnych osób. Sieæ Internet stanowi obecnie bazê najaktualniejszej wiedzy i informacji,
biblioteki internetowe udostêpniaj¹ dzie³a literackie, a pracodawcy rekrutuj¹ t¹ drog¹ pracowników.
W dobie spo³eczeñstwa wiedzy umiejêtnoæ samodzielnego zdobywania informacji jest kluczow¹ umiejêtnoci¹, a brak dostêpu do Internetu prowadzi do wykluczenia informacyjnego.
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Tabela 45. Uniwersytety Trzeciego Wieku

Jednoczenie nadal niezwykle istotne s¹ wszelkie inne formy aktywnoci podejmowane przez
jednostkê, a prowadz¹ce do zdobycia nowej wiedzy czy umiejêtnoci, a tak¿e pozyskiwanie w ci¹gu
ca³ego ¿ycia wszelkich informacji i dowiadczeñ w wyniku naturalnego rozwoju ka¿dego cz³owieka.
4.2

Poradnictwo i informacja zawodowa

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukuj¹cym
pracy w wyborze lub zmianie zawodu, zatrudnienia, kierunku kszta³cenia i szkolenia zawodowego,
przy uwzglêdnieniu mo¿liwoci psychofizycznych i sytuacjê ¿yciow¹ klienta oraz potrzeb rynku pracy.
Jednoczenie doradztwo zawodowe s³u¿yæ ma pracodawcom w wyborze kandydatów do pracy wymagaj¹cej szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
Us³ugi informacji i poradnictwa zawodowego realizowane s¹ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy
w Krakowie w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym
S¹czu. W ci¹gu minionych 7 lat skorzysta³o z nich prawie 140 tysiêcy osób, w tym w 2006 roku ok. 20 tys.,
czyli o 1000 wiêcej ni¿ w roku 2005.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

Wykres 32. Klienci poradnictwa i informacji zawodowej

ród³o: Ocena sytuacji na rynku pracy Województwa Ma³opolskiego w roku 2006, Wojewódzki Urz¹d Pracy

Wród instytucji udzielaj¹cych informacji zawodowej, nale¿y wymieniæ tak¿e: Centrum Edukacji
i Pracy, Akademickie Biura Karier, Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, Gminne Centra Informacji, Ochotnicze
Hufce Pracy oraz Zak³ady Doskonalenia Zawodowego.
Warto tak¿e wspomnieæ o kwestii doradztwa zawodowego dla m³odzie¿y szkolnej. Obecnie w gimnazjalnych i szko³ach ponadgimnazjalnych z terenu województwa ma³opolskiego nie istnieje spójny
system doradztwa zawodowego dla uczniów, którzy mogliby uzyskaæ w ten sposób informacjê o aktualnej ofercie edukacyjnej oraz potrzebach rynku pracy. Niewielki jest odsetek szkó³, które zatrudniaj¹
doradcê zawodowego. Jednoczenie zaczê³y w placówkach powstawaæ Szkolne Orodki Karier.
W chwili bie¿¹cej Kuratorium Owiaty w Krakowie gromadzi dane liczbowe na ten temat.
W ka¿dym powiecie uczniowie mog¹ korzystaæ z us³ug doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
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V. NAUKA
oprac. Konrad Dudzik

1. SZKO£Y WY¯SZE W MA£OPOLSCE
W roku akademickim 2006/2007 dzia³a³y w Ma³opolsce 34 szko³y wy¿sze, z czego 22 w Krakowie,
3 w Tarnowie, 3 w Nowym S¹czu oraz po jednej w Nowym Targu, Chrzanowie, Bochni, Brzesku, Owiêcimiu i Suchej Beskidzkiej. Sporód wymienionej liczby wy¿szych uczelni dwadziecia to niepañstwowe szko³y wy¿sze.
Wród szkó³ wy¿szych z terenu województwa znajduj¹ siê uczelnie o bardzo zró¿nicowanym charakterze i wielkoci. Szko³ami o najwiêkszej liczbie studentów i kadry nauczycielskiej s¹: Uniwersytet
Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Akademia Ekonomiczna.
Tabela 46. Szkolnictwo w Ma³opolsce na tle kraju

Znaczenie i pozycjê ma³opolskich uczelni bardzo dobrze odzwierciedlaj¹ rankingi szkó³ wy¿szych.
W zestawieniu tygodnika Wprost od lat plasuj¹ siê one w cis³ej czo³ówce kraju. W rankingu za 2006
rok na pierwszym miejscu znajduje siê: Akademia Pedagogiczna w grupie Uczelnie pedagogiczne,
Collegium Medicum UJ w kategorii Uczelnie medyczne oraz ex quo Wy¿sza Szko³a Biznesu  National-Louis University w Nowym S¹czu w grupie Niepañstwowe wy¿sze szko³y biznesu i zarz¹dzania.
Równie¿ wysokie, drugie miejsca, zajmuj¹: Uniwersytet Jagielloñski w kategorii Uniwersytety oraz
Akademia Ekonomiczna w grupie  Uczelnie ekonomiczne.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku pracy, szko³y wy¿sze uruchomi³y w ostatnich latach wiele
nowych, atrakcyjnych kierunków i specjalnoci. Znaczn¹ popularnoci¹ cieszy siê informatyka i powi¹zane z ni¹ kierunki, a tak¿e filologie, kulturoznawstwo oraz kierunki i specjalnoci ekonomiczne, przede
wszystkim zarz¹dzanie i finanse.
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie US w Krakowie oraz GUS

Wykres 33. Iloæ szkó³ wy¿szych i studiuj¹cych w nich studentów (wg kategorii uczelni)

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Rozwojowi nowoczesnego szkolnictwa sprzyja równie¿ wspó³praca z zagranicznymi uczelniami.
Utrzymywanie kontaktów z innymi placówkami pozwala na stworzenie systemu, w którym szko³y wymieniaj¹ siê dowiadczeniami poprzez udzia³ w seminariach miêdzynarodowych, sta¿ach i szkoleniach, konferencjach i sympozjach oraz poprzez wspó³pracê przy projektach miêdzynarodowych. Ma³opolskie uczelnie aktywnie bior¹ te¿ udzia³ w miêdzynarodowych programach wymiany studentów.
Jedn¹ z form wspó³pracy miêdzynarodowej wpieraj¹c¹ kszta³cenie studentów, s¹ umowy o podwójnych dyplomach, zawierane z zagranicznymi partnerami.
Najwiêksze dowiadczenie w zakresie wspó³pracy z zagranicznymi uczelniami maj¹ uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Akademia
Ekonomiczna, Akademia Muzyczna. Uczelnie niepubliczne równie¿ nawi¹za³y ciekawe kontakty z zagranicznymi szko³ami. Wród nich wyró¿nia siê Wy¿sza Szko³a Biznesu w Nowym S¹czu, której partnerem  wspó³za³o¿ycielem jest amerykañski uniwersytet National-Louis University. Wspó³praca zagraniczna ma³opolskich szkó³ wy¿szych dotyczy przede wszystkim uczelni w Europie zachodniej, szczególnie Francji i Niemiec, chocia¿ równie¿ znaczna iloæ zawieranych porozumieñ dotyczy wschodniego
s¹siada Polski  Ukrainy. Silna wspó³praca prowadzona by³a równie¿ z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych. Niektóre uczelnie nawi¹za³y równie¿ ciekawe kontakty z krajami z innych kontynentów, takimi
jak: Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk, Ekwador, Peru, Indie, Chiny czy Japonia.
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2. STUDENCI SZKÓ£ WY¯SZYCH
Pod wzglêdem liczebnoci studentów Ma³opolska zajmuje trzecie miejsce po województwach:
mazowieckim i l¹skim. W uczelniach województwa ma³opolskiego w roku akademickim 2006/2007
kszta³ci³o siê 203 060 studentów, co stanowi 10,5% ogólnej liczby studentów w kraju. W stosunku do
poprzedniego roku akademickiego nast¹pi³ wzrost liczby studentów o 1%, a w stosunku do roku 1999/
2000 o 57%. Od koñca lat osiemdziesi¹tych liczba studiuj¹cych na ma³opolskich uczelniach wzros³a
o ponad 300%.
Do odnotowanego wzrostu przyczyni³ siê przede wszystkim dynamiczny przyrost s³uchaczy studiów zaocznych i wieczorowych oraz zwiêkszenie limitów przyjêæ na studia i otwieranie nowych kierunków. Du¿e znaczenie mia³o równie¿ tworzenie siê nowych szkó³ wy¿szych, zw³aszcza niepublicznych.
Poza orodkiem krakowskim wybijaj¹ siê szko³y powsta³e w Tarnowie i Nowym S¹czu.
Tak znaczny wzrost iloci studiuj¹cych nast¹pi³ przede wszystkim dziêki rozwojowi uczelni puTabela 47. Liczba studentów uczelni ma³opolskich w latach 1989-2006

blicznych, które skupiaj¹ blisko 80% wszystkich studentów. W uczelniach tych przewa¿aj¹ studenci
stacjonarni, jednak proporcje miêdzy iloci¹ studentów stacjonarnych a zaocznych systematycznie
ulegaj¹ zmniejszeniu. W wiêkszoci szkó³ publicznych iloæ studentów studiów dziennych kszta³tuje
siê na poziomie ok. 60-70%. W niektórych jednak uczelniach liczba studentów kszta³c¹cych siê
w systemie zaocznymi i wieczorowym przekroczy³a 50% ogó³u studiuj¹cych (Akademia Ekonomiczna,
Akademia Pedagogiczna, Akademia Wychowania Fizycznego).
Uczelnie niepubliczne s¹ na ogó³ placówkami kszta³c¹cymi stosunkowo niedu¿¹ liczbê studentów,
zawieraj¹c¹ siê w przedziale od ok. 100 osób do ok. 5,5 tysi¹ca. W województwie ma³opolskim studenci uczelni niepañstwowych stanowi¹ oko³o 22% ogólnej liczby studiuj¹cych. W strukturze studiuj¹cych
przewa¿aj¹ studenci studiów dziennych, którzy stanowi¹ ponad 56%.
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Wykres 34. Studenci szkó³ wy¿szych w Ma³opolsce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Mapa 7.

Liczba studentów na 10 tys. mieszkañców w roku akademickim 2006/07

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS
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W uczelniach ma³opolskich, zarówno publicznych jak i niepublicznych, kszta³c¹ siê tak¿e studenci
z innych krajów. Liczba studiuj¹cych obcokrajowców w ostatnich latach systematycznie wzrasta³a z
720 w roku 1995/1996 do 1542 w roku 2005/2006. Studiuj¹cy w roku akademickim 2005/2006 obcokrajowcy to przede wszystkim studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego  954 osoby, szkó³ ekonomicznych  292 osób oraz szkó³ technicznych - 160 osób. Wród studiuj¹cych na ma³opolskich uczelniach
s¹ równie¿ obywatele z tak odleg³ych krajów jak: Australia, Kongo, Sudan, Brazylia, Laos, Wietnam.

3. KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
W szko³ach wy¿szych województwa ma³opolskiego w roku akademickim 2006/2007 zatrudnionych by³o 12 096 nauczycieli. W stosunku do roku poprzedniego nast¹pi³ wzrost o 222 osoby, czyli o
1,89%. Jakkolwiek wielkoæ ta plasuje Ma³opolskê na wysokiej, drugiej pozycji po województwie mazowieckim i stanowi ponad 12% liczby wszystkich nauczycieli akademickich w kraju, to jednak liczebnoæ
kadry coraz czêciej oceniania jest jako niewystarczaj¹ca. Od po³owy lat 90-ych liczba nauczycieli
akademickich wzros³a o oko³o 30%, podczas gdy w tym samym okresie iloæ studiuj¹cych zwiêkszy³a
siê o ponad 200%.
Dane przedstawiaj¹ce iloæ kadry akademickiej nie doæ, ¿e pokazuj¹ stosunkowo niewielki jej
przyrost, s¹ zniekszta³cone i zawy¿one poprzez powszechne zjawisko wieloetatowoci. Chodzi tu o fakt
zatrudniania siê nauczycieli najczêciej na tzw. pierwszym etacie w szkole publicznej i dodatkowo w
szko³ach niepublicznych.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Wykres 35. Nauczyciele akademiccy w Ma³opolsce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Wykres 36. Nauczyciele akademiccy na 1000 studentów w roku szkolnych 2006/2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Studia doktoranckie prowadz¹ wy³¹cznie uczelnie publiczne. Szczegó³owe dane dotycz¹ce liczby
uczestników studiów doktoranckich, przeprowadzonych promocji oraz otwartych przewodów przedstawia poni¿sza tabela. Na ma³opolskich uczelniach przewody doktorskie przeprowadzaj¹ równie¿ obcokrajowcy, których liczba ulega pewnym wahaniom  w roku akademickim 2000/2001 wynosi³a 96,
w 2002/2003  68, w 2003/2004  85, w 2004/2005  47, a w 2005/2006  49.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

4. PROGRAMY BADAWCZE I EDUKACYJNE
Szko³y wy¿sze prowadz¹ dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹, która obejmuje prace prowadzone w
ramach dzia³alnoci w³asnej, projekty badawcze tzw. granty dofinansowywane przez Komitet Badañ
Naukowych, fundacje krajowe i zagraniczne oraz instytucje gospodarcze. Komitet Badañ Naukowych
dofinansowuje równie¿ prace w ramach dzia³alnoci statutowej i badañ w³asnych.
Ze rodków przyznawanych przez KBN na finansowanie lub dofinansowanie dzia³alnoci statutowej, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej, korzystaj¹ uczelnie pañstwowe. Znaczna czêæ
tych rodków przypada w Ma³opolsce na najwiêksze uczelnie tj. Uniwersytet Jagielloñski, Akademie
Górniczo-Hutnicz¹ oraz Politechnikê Krakowsk¹, uczelnie te prowadz¹ bowiem najwiêksz¹ iloæ prac
w ramach dzia³alnoci statutowej. Równoczenie wymienione wy¿ej uczelnie realizuj¹ równie¿ najwiêcej projektów badawczych finansowanych z KBN oraz prac w ramach badañ w³asnych.
Uczelnie realizuj¹ tak¿e wiele projektów w ramach miêdzynarodowych programów edukacyjnych
Do najpopularniejszych programów, z których korzystaj¹ uczelnie nale¿¹ przede wszystkim: 6 Program Ramowy UE, Socrates, Leonado da Vinci. W programie Socrates, a przede wszystkim w jego
adresowanym do szkolnictwa komponencie Erasmus, maj¹cym na celu wymianê studentów, uczestnicz¹ niemal wszystkie publiczne uczelnie, zarówno uniwersytet, akademie, szko³y techniczne i artystyczne oraz równie¿ niektóre szko³y prywatne.
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Tabela 48. Studia doktoranckie

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z uczelni oraz US w Krakowie

W roku akademickim 2005/2006 szko³y wy¿sze dysponowa³y 53 domami studenckimi o liczbie
20 263 miejsc. Najlepiej rozwiniêt¹ bazê socjaln¹ maj¹ uczelnie publiczne, przede wszystkim Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Jagielloñski. Uczelnie niepubliczne ze wzglêdu na to, ¿e s¹ to
szko³y stosunkowo nowe, posiadaj¹ znacznie ubo¿sz¹ bazê socjaln¹.
Du¿e dysproporcje istniej¹ równie¿ pomiêdzy uczelniami krakowskimi i pozakrakowskimi. Sytuacja ta spowodowana jest jednak przede wszystkim ró¿n¹ odleg³oci¹ od uczelni.
W posiadanej przez uczelnie bazie noclegowej zakwaterowanych by³o 17 774 studentów studiów
stacjonarnych, co stanowi³o 15,9% ogó³u studentów studiów dziennych.
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

5. BAZA SOCJALNA UCZELNI MA£OPOLSKICH

Tabela 49. Domy studenckie i sto³ówki

ród³a: Roczniki statystyczne województwa ma³opolskiego.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Wykres 37. Stopieñ zaspokajania potrzeb w zakresie miejsc w domach studenckich

ród³o: opracowanie na podstawie danych uczelni oraz US w Krakowie

W roku akademickim 2005/2006 potrzeby studentów w zakresie wy¿ywienia zaspokajane by³y
przez 8 sto³ówek o 1 490 miejscach, przy liczbie korzystaj¹cych wynosz¹cej 2 212 osób. W porównaniu do roku akademickiego 2004/2005, w którym to ze sto³ówek korzysta³o 2 748 osób, widoczny jest
postêpuj¹cy w ostatnich latach spadek liczby korzystaj¹cych ze sto³ówek.

6. NAJWA¯NIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY
W roku 2006 realizowanych oraz kontynuowanych by³o kilka znacz¹cych inwestycji w zakresie szkolnictwa wy¿szego. Uczelni¹, która w ostatnich latach najwiêcej inwestuje w infrastrukturê jest zdecydowanie
Uniwersytet Jagielloñski, który m.in. realizuje budowê Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, kontynuuje budowê Audytorium Maximum oraz rozbudowê Biblioteki Jagielloñskiej.
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Tabela 50. Zadania inwestycyjne uczelni o wartoci powy¿ej 5 mln z³ realizowane w 2006 r. ( w tys. z³)
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka
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ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

ród³o: Opracowanie w³asne UMWM na podstawie danych z uczelni.

VI. Kultura
oprac. Micha³ Sapeta

1. FINANSOWANIE KULTURY
Kultura jest jednym z podstawowych czynników rozwoju regionu w odniesieniu do kapita³u intelektualnego, wyrównywania szans, zwiêkszenia jego atrakcyjnoci dla mieszkañców, turystów i inwestorów. Kultura i krajobraz kulturowy, wraz z dziedzictwem przyrodniczym, jest te¿ g³ównym wyznacznikiem poczucia przynale¿noci do wspólnego terytorium. Województwo Ma³opolskie to obszar historycznej wielokulturowoci, który charakteryzuje siê jednak wyranie wykszta³con¹ to¿samoci¹
regionaln¹.
Dzia³alnoæ kulturalna polegaj¹ca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury prowadzona
jest w województwie ma³opolskim przez instytucje kultury i w formie pozainstytucjonalnej, zarówno w
obrêbie kultury profesjonalnej, jak i amatorskiej oraz w zakresie ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury.
Na uczestnictwo w kulturze sk³adaj¹ siê ró¿norodne formy aktywnoci spo³ecznej, któr¹ tworz¹
ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia kulturalne, a tak¿e liczne grupy nieformalne. Na
terenie województwa ma³opolskiego dzia³alnoæ prowadz¹ instytucje kultury o charakterze narodowym
i regionalnym, ponadto funkcjonuje kilkaset gminnych oraz powiatowych instytucji kultury i placówek
kultury z wieloma filiami, klubami, wietlicami, a tak¿e placówki przyzak³adowe i spó³dzielcze.
W latach 1999-2006 najwiêkszymi ród³ami finansowania kultury by³y bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego: bud¿et Województwa Ma³opolskiego, bud¿ety gmin i powiatów.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VI. Kultura

Wykres 38. Wydatki gmin na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego w 2006 r.

ród³o: Bank Danych Regionalnych GUS
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Wykres 39. Wydatki gmin na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego w 2006 r.
(w uk³adzie powiatowym)

ród³o: Bank Danych Regionalnych GUS

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VI. Kultura

Mapa 8. Wydatki bud¿etów gmin, powiatów i miast na prawach powiatów na kulturê
i ochronê dziedzictwa narodowego na 1 mieszkañca w 2006 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
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Wykres 40. Wydatki samorz¹dów powiatowych na ochronê dziedzictwa narodowego w 2006r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VI. Kultura

Wykres 41. rodki przekazane w latach 1999-2006 z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego na
kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego (w tys. z³)

ród³o: Urz¹d Marsza³kowski WM

Z bud¿etu pañstwa utrzymywanych jest 9 narodowych instytucji kultury zlokalizowanych na terenie województwa ma³opolskiego, w tym 8 instytucji podleg³ych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce, Pañstwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Owiêcimiu, Zamek Królewski na Wawelu  Pañstwowe Zbiory Sztuki

98

w Krakowie, Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha w Krakowie, Instytut Ksi¹zki w Krakowie,
Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz 1 instytucja wspó³prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego
w Lus³awicach.
Wa¿nym ród³em finansowania odnowy zabytków by³y rodki celowe Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Krakowa.
Wykres 42. rodki Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 1999-2006

Form¹ wspierania ¿ycia kulturalnego, wci¹¿ jeszcze w niewystarczaj¹cej iloci, jest sponsorowanie
inicjatyw artystycznych, wydarzeñ kulturalnych i dzia³añ instytucji kultury przez podmioty sektora gospodarczego. Pozytywnym przyk³adem sponsoringu s¹ nagrodzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w konkursie Mecenas Kultury 2006, jako najwy¿sze wyró¿nienie dla osób i instytucji znacz¹co wspieraj¹cych dzia³ania w obszarze kultury: w kategorii Donator  Claude i Pawe³ Sanguszko  za
przekazanie zbioru dzie³ sztuki jako darowizny dla Muzeum Okrêgowego w Tarnowie; w kategorii Sponsor  Bank Gospodarki ¯ywnociowej SA  za wsparcie wystawy Tadeusz Kantor. Interior imaginacji
w Zachêcie Narodowej Galerii Sztuki; w kategorii Fundator  Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ SA  za
program ochrony zabytkowych kocio³ów drewnianych w ramach programu PZU dla kultury i sztuki;
w kategorii Promotor  Krakowskie Towarzystwo Przemys³owe  za organizacjê cyklu koncertów Last
Night of the Proms in Cracow oraz koncertu monograficznego Stefana Kisielewskiego. W roku 2006
nawi¹zana zosta³a tak¿e wspó³praca Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z firm¹ Pratt Whitney,
która dofinansowa³a projekt nowej ekspozycji muzealnej oraz doposa¿enie silnikowni. W ramach wspó³pracy na terenie muzeum bêdzie prezentowana kolekcja silników Pratt, wiatowego lidera w projektowaniu, produkcji i serwisie silników lotniczych, systemów napêdowych do rakiet i turbin gazowych.

2. ¯YCIE KULTURALNE
Województwo ma³opolskie jest miejscem wielu wspania³ych wydarzeñ kulturalnych, które przyci¹gaj¹ coraz liczniejszych turystów krajowych i zagranicznych, pragn¹cych ³¹czyæ poznawanie walorów
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przyrodniczych i architektonicznych z prawdziw¹ rozrywk¹ i doznaniami artystycznymi. W ka¿dym
miejscu, bez wzglêdu na porê roku, region oferuje wiele ciekawych i atrakcyjnych wydarzeñ, moc
wra¿eñ i niezapomniane prze¿ycia.
W roku 2006 odby³y siê w Ma³opolsce wydarzenia kulturalne, które sta³y siê ju¿ markowymi produktami kulturalnymi regionu, m.in.: Krakowski Festiwal Filmowy, Triennale Grafiki, Biennale Architektury, Festiwal Folkloru Ziem Górskich, III Festiwal Sacrum-Profanum, III Festiwal Misteria Paschalia,
VIII Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2006, wiêto Chleba i Festiwal Produktów Regionalnych,
wiêto Miasta Krakowa, a tak¿e masowe wydarzenia kulturalno-rekreacyjne, takie jak Wianki czy Noc
Sylwestrowa na Rynku Sylwester z gwiazdami.
Aktywnoæ rodowisk twórczych i animatorów kultury w województwie ma³opolskim wyra¿a siê
miêdzy innymi organizowaniem imprez artystycznych i innych przedsiêwziêæ kulturalnych o szczególnym znaczeniu i wysokich walorach promocyjnych dla rozwoju poszczególnych dziedzin kultury. Organizacje po¿ytku publicznego i instytucje kultury, maj¹ce sw¹ siedzibê w miecie Krakowie organizuj¹
presti¿owe wydarzenia artystyczne i interdyscyplinarne o znaczeniu miêdzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym.
Szczególn¹ formê aktywnoci kulturalnej w regionie stanowi spo³eczny ruch kulturalny zorganizowany
w regionalnych stowarzyszeniach kulturalnych i stowarzyszeniach twórczoci amatorskiej, które przedstawiaj¹ bogat¹ ofertê programow¹ dla spo³ecznoci lokalnych we wszystkich dziedzinach kultury (organizuj¹
min. ma³opolskie konkursy, przegl¹dy i festiwale chórów, orkiestr dêtych, zespo³ów teatralnych i folklorystycznych a tak¿e cenne formy opieki nad sztuk¹ ludow¹ i zanikaj¹cymi rzemios³ami artystycznymi). Podejmowane s¹ coraz czêciej inicjatywy udostêpniania i prezentowania sztuki profesjonalnej.
Inicjatywy twórców i animatorów kultury wspierane s¹ finansowo przez Województwo Ma³opolskie. W 2006 r. by³y to miêdzy innymi przedsiêwziêcia:
 Muzyczne: II Festiwal Muzyki Polskiej, 42 Studencki Festiwal Piosenki, X Miêdzynarodowy
Konkurs Wspó³czesnej Muzyki Kameralnej, Europejski Festiwal im. Jana Kiepury, Festiwal Muzyki
Tradycyjnej Rozstaje 2006, XXXII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie, XXVIII
Staros¹decki Festiwal Muzyki Dawnej, XVI Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygie³zowie, XII Miêdzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki, XI Dni Bachowskie, Ma³opolskie Konkursy Chórów i Orkiestr Dêtych, XXV Jubileuszowy Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki ¯eglarskiej Shanties 2006, Festiwal Ogrody Muzyk¹ Malowane, 51 Zaduszki Jazzowe,
XII Miêdzynarodowy Festiwal Jazzowy Starzy i M³odzi, czyli jazz w Krakowie po³¹czony
z koncertem specjalnym - premierowym wykonaniem Kantaty Jazzowej do poezji Karola Wojty³y, Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzes³awickich, 50 lat Piwnicy pod Baranami  Koncert
dla Piotra S., I Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Gregoriañskiej Na Ska³ce, XXVIII Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Turystycznej i Poetyckiej Piostur Gorol Song, Drugi Ogólnopolski konkurs
Wykonawstwa Muzyki Operowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej, I Ogólnopolski Konkurs
wokalny im. Mieczys³awa Kar³owicza.
 Teatralne i baletowe: Festiwal Opery w Krakowie, X Festiwal Komedii Talia w Tarnowie, Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny 31 Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Opera Kameralna w Regionie (Wolfgang Amadeus Mozart Zaide i La Festa Teartale),, Cykl spektakli kpt. Stefana Wierzby Misterium Narodowe Polaków, IV Edycja Festiwalu Na ziarnku grochu 2006  cudowna
podró¿ z literatur¹ nordyck¹, XIV Warsztaty Wydzia³ów Aktorskich Polskich Szkó³ Teatralnych.
 Filmowe i fotograficzne: 46 Krakowski Festiwal Filmowy, 20 Tarnowska Nagroda Filmowa 
festiwal najciekawszych polskich filmów fabularnych, XIII Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy
Etiuda & Anima 2005, Nowohucka Kronika Filmowa, Festiwal Filmu Górskiego  II Spotkania z
filmem górskim, Szuka³em was i teraz przyszlicie do mnie Jan Pawe³ II u kresu drogi  wystawa fotografii Agence France-Presse, Warsztaty pamiêci Nowa Huta- 35 mm. Historia Bogdana
W³osika.
 Plastyczne: Miêdzynarodowy Plener Malarsko Rzebiarski Inspiracje w cieniu Babiej Góry.
 Literackie i czytelnicze: Homines Urbani  Miêdzynarodowe Forum Dla Pisarzy, T³umaczy i Krytyków Literatury w Willi Decjusza, Miêdzy ksi¹¿k¹ a obrazem  wystawiennictwo sztuki arty-
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W dniach 9-10 czerwca 2006 r. odby³a siê pi¹ta edycja Ma³opolskich Dni Ksi¹¿ki Ksi¹¿ka i Ró¿a.
Pomys³, aby w trakcie trwania Dni ksiêgarnie obni¿y³y ceny ksi¹¿ek o 10% oraz do ka¿dej zakupionej
ksi¹¿ki do³¹czy³y ró¿ê okaza³ siê bardzo dobrym sposobem promocji ksi¹¿ki i czytelnictwa. Poród g³ównych celów Ma³opolskich Dni Ksi¹¿ki Ksi¹¿ka i Ró¿a s¹ przede wszystkim: upowszechnianie czytelnictwa oraz próba przywrócenia istotnej roli ksiêgarni jako miejsca najbardziej przyjaznego dla spotkañ
z literatur¹ naukow¹ i popularn¹. W akcji uczestniczy³o 43 ksiêgarñ z ca³ego regionu; program wzbogacony zosta³ dwiema wystawami starodruków, salonem poezji oraz doro¿k¹, w której aktor czyta³ poezjê.
Od roku 2000 r. przyznawana jest Nagroda im. Kazimierza Wyki za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Laureatami Nagrody Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego w latach 2000-2005 zostali kolejno: Tadeusz Nyczek, prof. Maria Janion, prof. Micha³ G³owiñski, prof. Jan Prokop, prof. Przemys³aw Czapliñski. Od roku 2004 Nagroda im. Kazimierza Wyki
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stów nies³ysz¹cych w czytelniach bibliotecznych, Zbigniew Herbert  poeta i patriota, miêdzynarodowa konferencja naukowa Mit i rzeczywistoæ zbójnictwa na pograniczu polsko-s³owackim w historii, literaturze i kulturze, realizacja wydawnictw: VIII tomu rocznika Ma³opolska, wirtualnego przewodnika Drewniane kocio³y podhalañskie Archidiecezji Krakowskiej, przewodnika turystycznego Cmentarze wojenne I Wojny wiatowej na Ziemi Tarnowskiej, Za Klauzur¹.
Staros¹decki klasztor klarysek od za³o¿enia do wspó³czesnoci. ladami podhalañskiej mody
oraz wirtualnej Galerii - S¹deccy twórcy i ich dzie³a.
Interdyscyplinarne: 16 Festiwal Kultury ¯ydowskiej, Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Chrzecijañskiej, Miêdzynarodowa Letnia Szko³a Wyszehradzka, Letni program edukacyjny pn. Ukraina-Europa. Dziedzictwo Europy rodkowej. Wspólna pamiêæ- wspólne perspektywy, miêdzynarodowe konferencje: Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku. Szanse i wyzwania, oraz Mit
rodka Europy, VI Konfrontacje Artystyczne Sacrum w sztuce, £emkowskie Lato, Dni Muzyki
S³owackiej, obchody jubileuszu XV-lecia pracy artystycznej Folklorystycznego Zespo³u Romskiego Ka³e Jakha, Festiwal Geniusz Loci  V edycja, warsztaty regionalne Panorama Kultur
w Szymbarku.
Folkloru i sztuki ludowej: 43 Tydzieñ Kultury Beskidzkiej  estrady w Makowie Podhalañskim i
Owiêcimiu, Klub Mi³oników Sztuki Ludowej, Szko³a Gin¹cych Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej w Bukowinie Tatrzañskiej, VII Miêdzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej,
64 Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Szopkê Krakowsk¹, Karpacki Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów
Regionalnych w Rabce, II Parada Kultur Pogranicza S³owiañska Biesiada, Folklor Szeciu Kontynentów  wystawa lalek wiata z kolekcji M. Mroczek  Stachowiak, Mecenat Tarnowskiej
Kultury, Wielkie i ma³e królestwo - ziemia miechowska w dziejach Polski, Szlakiem Architektury
Drewnianej. Drewniana architektura sakralna Karpat Polskich, Spotkania z tradycj¹, Kultura
bliska  misja lokalna.
Muzealne: Realizacja wystaw pn. Atrakcyjne ekspozycje w ma³opolskich muzeach (Muzeum Archeologiczne, Etnograficzne, Tatrzañskie, Archidiecezjalne, Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie); Program Archeologia w Gminie (Muzeum Okrêgowe w Tarnowie); tworzenie kolekcji sztuki
wspó³czesnej w województwie ma³opolskim i konserwacja eksponatów muzealnych.
W dniach 19-22 padziernika 2006 r. odby³y siê 10 Jubileuszowe Targi Ksi¹¿ki w Krakowie,
bêd¹ce bez w¹tpienia czo³owym krajowym przedsiêwziêciem kulturalno-handlowym. Z roku na
rok Targi rozrastaj¹ siê i zyskuj¹ na znaczeniu, s¹ coraz bogatsze w wydarzenia handlowe i
kulturalne. Przyczynia siê do tego nie tylko atmosfera, ale tak¿e bogaty program imprez kulturalnych, spotkañ z autorami, przedstawicielami wiata kultury, nauki, sztuki, mediów. Targi goci³y blisko 300 znanych postaci ¿ycia kulturalnego, a w 2006 roku spotkali siê z czytelnikami
miêdzy innymi: Hal Duncan, Wiktor Suworow, Katarzyna Grochola, o. Leon Knabit, Janusz L.
Winiewski, Krzysztof Mroziewicz, S³awomir Mro¿ek, Joanna Chmielewska W roku 2006 uczestniczy³o w nich ponad 412 wystawców z ca³ego kraju, którzy zaprezentowali ponad 300 nowoci
wydawniczych. Podczas czterech dni trwania hale targowe odwiedzi³o blisko 19 tys. osób.

przyznawana jest wspólnie przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa. W roku 2005 nagrodê otrzyma³a prof. Teresa Walas, a w roku 2006 nagrodê przyznano Profesorowi Aleksandrowi Fiutowi za ca1wszystkich instytucji), w którym dzia³aj¹ równie¿ prê¿nie liczne rodowiska twórcze: muzyczne, teatralne, literackie, plastyczne i inne. Poza Krakowem dzia³aj¹: Teatr im.
Stanis³awa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem (instytucja Województwa Ma³opolskiego), Tarnowski
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie (instytucja Miasta Tarnowa), Teatr Lalki Rabcio w Rabce
(instytucja Powiatu Nowotarskiego) oraz Tarnowska Orkiestra Kameralna..
Na scenach teatralnych i w instytucjach muzycznych odby³o siê 3913 przedstawieñ (tj. mniej
o 3,9% w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego w teatrach dramatycznych odby³o siê 80,7%
przedstawieñ. Na drugim miejscu uplasowa³y siê koncerty zorganizowane przez orkiestry, chóry i filharmonie  15,4% ogó³u, a najmniej przedstawieñ mia³o miejsce w teatrach muzycznych  3,9%.
Liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych w Ma³opolsce wynios³a 704,2 tys. i w stosunku do roku 2005 zanotowano spadek o 1,9%. Na 1 przedstawienie przypada³o 180 widzów i s³uchaczy (wiêcej o 4 widzów w porównaniu z poprzednim rokiem).
Tabela 51. Dzia³alnoæ teatrów i instytucji muzycznych w 2006 r.
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ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego Krakowie, lipiec 2007 r.

Bogate ¿ycie teatralne Krakowa wyznaczaj¹ zarówno teatry repertuarowe jak i sceny kabaretowe i teatry niezale¿ne.
Jednym z najstarszych teatrów w Polsce jest Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie, od lat 50-tych sta³ siê miejscem g³onych, nowatorskich inscenizacji. W 1991 roku uzyska³
status prawny sceny narodowej; w 1994 roku zosta³ przyjêty do presti¿owej Unii Teatrów Europy,
a w 1996 roku V festiwal UTE odbywa³ siê w Krakowie pod patronatem Starego Teatru.
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, pocz¹wszy od 2005 roku realizuje cykl pn.
Spotkania w Antrakcie, powiêcony aktorskim jubileuszom. Nowym nurtem repertuarowym, polegaj¹cym na prezentowaniu najciekawszych osi¹gniêæ m³odej dramaturgii inscenizowanych przez m³odych
polskich re¿yserów (od 2004 r.) jest festiwal Baz@rt, bêd¹cy przede wszystkim refleksj¹ nad wspó³czesnym teatrem. Drugim kierunkiem poszukiwañ Starego Teatru jest program festiwalu Rewizje wyznaczaj¹cy reinterpretacje klasyki polskiej i wiatowej. Oba te nurty wspó³tworz¹ dzi g³ówn¹ liniê repertuarow¹ Starego Teatru.
Teatr im. Juliusza S³owackiego w Krakowie zrealizowa³ 6 przedstawieñ premierowych. By³y to 3 premiery
na du¿ej scenie oraz 3 premiery na scenie Miniatura. Teatr zagra³ ogó³em 322 spektakle dla 69 tys. osób.
Teatr im. J. S³owackiego kontynuowa³ przedsiêwziêcia znakomicie przyjête przez widzów: Krakowski Salon Poezji (34 spotkania), Scenê przy Pompie (14 koncertów i 8 seansów Kina Letniego),
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Scenê w Bramie (w ramach której odbywa³y siê Projekcje  cykl wyk³adów teatralnych wraz z prezentacjami audiowizualnymi; Scena Literatury Wspó³czesnej popularyzuj¹ca ambitn¹ polsk¹ i wiatow¹
literaturê wspó³czesn¹ poprzez prezentacjê tekstów zarówno indywidualnych pisarzy jak te¿ grup literackich; przegl¹d inicjatyw aktorskich Poszukiwania).
Teatrem dzia³aj¹cym w Nowej Hucie jest Teatr Ludowy, który oprócz dzia³alnoci artystycznej prowadzi
zakrojon¹ na szerok¹ skalê dzia³alnoæ wychowawczo-terapeutyczn¹ pod has³em Terapia przez sztukê.
Pocz¹wszy od 2005 roku w budynku warsztatów szkolnych na os. Szkolnym w Nowej Hucie
umieci³ sw¹ siedzibê Teatr £ania Nowa, który wczeniej dzia³a³ jako Stowarzyszenie Teatralne £ania na krakowskim Kazimierzu. Teatr jest organizatorem festiwalu Genius Loci.
Du¿e zas³ugi w kszta³towaniu wra¿liwoci teatralnej najm³odszych widzów ma Teatr Lalki i Maski
Groteska, za³o¿ony jako lalkowy teatr dzieciêcy, ale dzia³aj¹cy równie¿ jako scena nowych form teatru maski i aktora dla doros³ej widowni. Od 1999 roku w Grotesce dzia³a Scena OF Groteska prezentuj¹ca najlepsze zespo³y teatralne i kabaretowe m³odego pokolenia. W ci¹gu ostatnich lat Groteska
znacznie poszerzy³a zakres swych dzia³añ artystycznych. Jej specjalnoci¹ sta³a siê organizacja plenerowych imprez teatralnych, takich jak Wielka Parada Smoków, Chocho³ Stulecia czy Teatr ¯ywy,
adresowanych do bardzo szerokiej i zró¿nicowanej widowni. Teatr Groteska anga¿uje siê równie¿
w dzia³ania edukacyjne, których celem jest przybli¿enie dzieciom i m³odzie¿y sztuki teatru oraz pomoc nauczycielom w prowadzeniu edukacji teatralnej.
Bogaty repertuar prezentuj¹: Teatr Bagatela, Teatr KTO, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna im.
L. Solskiego w Krakowie oraz Teatr Scena EL  JOT Krakowska Opera Kameralna.
Powsta³a nowa instytucja kultury Miasta Krakowa pod nazw¹ Cracovia Danza - baletu dworskiego, która zainaugurowa³a sw¹ dzia³alnoæ we wrzeniu 2006 r.
W latach 2005 i 2006 Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego przeznaczy³ dodatkowe rodki na rozszerzenie oferty teatrów i instytucji muzycznych na terenie województwa ma³opolskiego. Dziêki temu
mieszkañcy Tarnowa, Nowego S¹cza i Zakopanego podziwiali spektakle Opery Krakowskiej, Teatru im.
Juliusza S³owackiego i Krakowskiego Teatru Scena STU oraz wys³uchali koncertów zespo³ów artystycznych Filharmonii im. Karola Szymanowskiego. Odbywa³y siê one m. in. w nowej sali im. Lucjana Lipiñskiego w Sokole w Nowym S¹czu, w sali widowiskowej Mocickiej Fundacji Kultury. Du¿y zasiêg terytorialny maj¹ koncerty umuzykalniaj¹ce organizowane przez Filharmoniê im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie, w ramach wieloletniego programu edukacji muzycznej dzieci i m³odzie¿y.
W Krakowie dzia³a 5 instytucji muzycznych: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, Capella Cracoviensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Opera Krakowska w Krakowie, Sinfonietta Cracovia 
Orkiestra Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
W 2006 roku Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie rozpoczê³a 61 sezon artystyczny. Obok swej podstawowej dzia³alnoci, tj. cotygodniowych koncertów symfonicznych, symfonicznooratoryjnych, kameralnych i recitali Filharmonia realizowa³a cykle koncertów umuzykalniaj¹cych dla
m³odzie¿y Musica Ars Amanda, koncerty dla dzieci, Koncerty Uniwersyteckie, Wieczory Wawelskie.
W roku 2006 zrealizowa³a 431 koncertów (w tym 300 koncertów umuzykalniaj¹cych na terenie województwa ma³opolskiego i 26 koncertów w województwie l¹skim) oraz rozpoczê³a nowy cykl koncertów, które odbywaj¹ siê w niedzielne przedpo³udnia  edycja Britten Sinfonia.
W ramach swej dzia³alnoci w 2006 r. Filharmonia zorganizowa³a koncerty okolicznociowe:
w 100 rocznicê urodzin Dymitra Szostakowicza; w ramach Roku Mozartowskiego; w 70 rocznicê urodzin Jerzego Maksymiuka; w pierwsz¹ rocznicê mierci Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Filharmonia by³a
organizatorem lub wspó³organizatorem Festiwalu M³odzi Artyci w Krakowie, Dni Organowych, II Festiwalu Muzyki Polskiej, wspólnie z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Stowarzyszeniem Muzyki
Polskiej i Polskim Radiem.
W 2006 r. Opera Krakowska zaprezentowa³a ³¹cznie 187 spektakli, w tym 58 spektakli i koncertów na scenie Teatru im. Juliusza S³owackiego oraz spektakle plenerowe, na scenach gocinnych
w Ma³opolsce i zagranic¹; obejrza³o je blisko 68 tys. osób. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê: X Festiwal Opera Viva (edycja letnia i zimowa), Lato Operowe w Krakowie, Wieczór z Gwiazdami z Metropolitan Opera, Koncert Noworoczny w Komorze Warszawa Kopalni Soli w Wieliczce. Opera Krakowska
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w koprodukcji z holendersk¹ Fundacj¹ Miêdzynarodowe Produkcje Operowe i Agencj¹ Artystyczn¹
Supierz Artist Management zaprezentowa³a operê komiczn¹ G. Donizettiego Don Pasquale. By³ to
spektakl pokazowy przed europejsk¹ premier¹ w Rotterdamie.
Kontynuowano budowê pierwszego w dziejach Krakowa gmachu operowego. Powstaje nowoczesny teatr z widowni¹ na 760 miejsc, z du¿ym zapleczem scenicznym, salami prób, garderobami, kawiarni¹ i restauracj¹.
Muzea w województwie ma³opolskim wci¹¿ odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu ¿ycia kulturalnego regionu. Na terenie województwa na koniec 2006 roku dzia³a³y 103 muzea i oddzia³y muzealne, co stanowi blisko 1/6 wszystkich muzeów w Polsce (75,7% muzeów nale¿y do sektora publicznego, a 24,3% do sektora prywatnego). Obiekty muzealne przystosowane dla osób poruszaj¹cych siê na
wózkach inwalidzkich stanowi³y 21,4%.
Muzea prowadzi³y dzia³alnoæ edukacyjn¹, organizowa³y odczyty i prelekcje. W 2006 roku liczba
odczytów i lekcji muzealnych wzros³a o 663 (z 7655 w 2005 roku do 8318), natomiast liczba seansów
filmowych zorganizowanych dla zwiedzaj¹cych zmala³a o 658 (z 4798 w 2005 roku do 4140). W ma³opolskich muzeach odnotowano spadki zarówno w liczbie muzealiów, jak i w liczbie zwiedzaj¹cych
muzea. Liczba muzealiów w 2006 roku wynios³a 3450,9 tys. eksponatów i by³ to spadek w stosunku do
roku 2005 o 12,0%. Natomiast liczba zwiedzaj¹cych zmala³a o 2,9% i wynios³a w 2006 roku 5481,5 tys.
M³odzie¿ szkolna stanowi³a 29,9% wszystkich zwiedzaj¹cych muzea.
Zbiory muzeów województwa ma³opolskiego obejmuj¹ przedmioty o trwa³ej wartoci kulturowej:
historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej politycznej lub spo³ecznej, podlegaj¹cych ochronie
prawnej, objêtych inwentarzem zabytków w muzeum. Najwiêcej muzealiów to zbiory z dziedziny przyrody (60%), historii (14%) i sztuki (10%).
Zbiory muzealiów w województwie ma³opolskim stanowi¹ blisko 30% zasobów muzealnych Polski. Zasoby o wartoci muzealnej zgromadzone s¹ tak¿e w kocio³ach i klasztorach, w wyodrêbnionych ekspozycjach o charakterze muzealnym w bibliotekach i archiwach oraz u osób prywatnych.
Czêæ zbiorów w muzeach pañstwowych i samorz¹dowych stanowi¹ depozyty kolekcji prywatnych.
W muzeach województwa ma³opolskiego w 2006 roku znajdowa³o siê ponad 50 tys. obiektów wypo¿yczonych z innych muzeów, instytucji oraz osób prywatnych, wpisanych do ksiêgi depozytów. Funkcjonuje w nich ponad 300 sta³ych wystaw w³asnych. Zbiory muzealne uzupe³niane s¹ poprzez zakupy
i darowizny. Na przyk³ad w latach 2005-2006, dziêki wspó³finansowaniu zakupów przez Województwo
Ma³opolskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Tatrzañskie wzbogaci³o swoje
zbiory o portrety i rysunki Stanis³awa Ignacego Witkiewicza (pochodz¹ce ze zbiorów rodziny Fedorowiczów) oraz obraz Rafa³a Malczewskiego Wiosna w górach. Stosuj¹c monta¿ finansowy Muzeum
Tatrzañskie zakupi³o 18 portretów pastelowych autorstwa Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, 2 pejza¿e
olejne i 4 rysunki tego autora oraz Autoportret z fajk¹ i ksi¹¿k¹ na tle gór Rafa³a Malczewskiego.
Systematycznie pozyskiwane s¹ nowe eksponaty do Muzeum Lotnictwa Polskiego, które posiada w
swych zbiorach 176 samolotów, siedem mig³owców, 22 szybowce, ponad 100 silników lotniczych, a
tak¿e wiele pami¹tek i przedmiotów zwi¹zanych z histori¹ lotnictwa polskiego.
W latach 2001-2006 otwarto nowe sta³e ekspozycje w muzeach, których organizatorem jest Województwo Ma³opolskie: w Muzeum Archeologicznym w Krakowie  wystawê Bogowie staro¿ytnego Egiptu,
oraz now¹ sta³¹ ekspozycjê Pradzieje i wczesne redniowiecze Ma³opolski; w Muzeum Okrêgowym
w Tarnowie zmodernizowano sta³¹ ekspozycjê powiêcon¹ Romom pn. Cyganie  historia, kultura;
Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem zakoñczy³o trzyletnie prace nad
modernizacj¹ wystawy sta³ej powiêconej przyrodzie o¿ywionej pn. Przyroda Tatr oraz zmodernizowa³o wystawê geologiczn¹; Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu wyposa¿y³o i udostêpni³o do zwiedzania
szko³ê z Nowego Rybia oraz adoptowa³o na cele wystawiennicze spichlerz z Mêciny w S¹deckim
Parku Etnograficznym.
Dzia³alnoæ ma³opolskich muzeów jest w Polsce wysoko oceniana, o czym wiadcz¹ nagrody
0i wyró¿nienia uzyskane w organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2006. W kategorii wystawy sztuki wyró¿nienie otrzyma³o Muzeum Narodowe w Krakowie za wystawê Jerzy Panek (1918-2001). W kategorii programy edu-
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kacyjne, owiatowo-wychowawcze i promocyjne wyró¿nienie otrzyma³o Pañstwowe Muzeum Auschwitz
Birkenau w Owiêcimiu za projekt edukacyjny Zaschniête ró¿e. W kategorii dokonania z zakresu
dzia³alnoci naukowej III nagrodê otrzyma³ Zamek Królewski na Wawelu  Pañstwowe Zbiory Sztuki
za Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji Kulczyckich, a wyró¿nienie Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego za Przygotowanie, organizacjê i realizacjê miêdzynarodowej konferencji naukowej XXV
Scientific Instrument Sympodium of the Scientific Instrument Commission of the International Union of
the History and Philosophy of Science. W kategorii dokonania z zakresu konserwacji I nagrodê otrzyma³o Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce za Zabezpieczenie górniczo-konserwatorskie zespo³u
zabytkowych komór Maria Teresa.
W plebiscycie. pn. Wielkie Odkrywanie Ma³opolski w roku 2006 w I miejsce w kategorii wydarzenie otrzyma³ Turniej rycerski o z³oty warkocz Tar³ówny na zamku w Dêbnie, II miejsce wiêto Chleba w Krakowie, III miejsce Piknik lotniczy w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Do wyró¿niaj¹cych siê wystaw czasowych zrealizowanych przez muzea, których organizatorem
jest Województwo Ma³opolskie, nale¿a³y: Troja. Sen Henryka Schliemanna (Muzeum Archeologiczne
w Krakowie); Ikony i krzy¿e w zbiorach Ikonen-Museum z Frankfurtu nad Menem (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie); Ojczynie mo¿na s³u¿yæ wszêdzie (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie); Broñ strzelecka z kolekcji dra Stanis³awa Wcis³y (Muzeum Armii Krajowej im. Gen.
Emila Fieldorfa Nila w Krakowie); Zabytki Pimiennictwa Ojców Cystersów ze Szczyrzyca (Muzeum
Okrêgowe w Nowym S¹czu); Gabriel Morvay  Powrót. 1934, Tarnów  1988, Sabadell (Muzeum
Okrêgowe w Tarnowie); Rafa³ Malczewski i mit Zakopanego (Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem); Wystawa fotograficzna na 400-lecie wsi Lipnica Wielka na Orawie (Muzeum  Orawski park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej).
Muzea organizuj¹ cykliczne imprezy kulturalno-rekreacyjne, sporód których najwiêksze to: Ma³opolski Piknik Lotniczy, którego inicjatorem i wykonawc¹ jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
i organizowany przez Muzeum Okrêgowe w Tarnowie Turniej Rycerski O z³oty warkocz Tar³ówny.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje udzia³ muzeów w organizowanej po raz trzeci w Krakowie Nocy
Muzeów, które na tê okazjê udostêpni³y obiekty dot¹d nie eksponowane, a tak¿e przygotowa³y specjalne wystawy i imprezy, w projekcie edukacyjno-promocyjnym Muzeobranie (zorganizowanym przez
Ma³opolski Instytut Kultury a obejmuj¹cym muzea województwa ma³opolskiego) oraz w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.
Ofertê muzeów uzupe³niaj¹ galerie sztuki, jako instytucje zajmuj¹ce siê wystawiennictwem.
W 2006 roku w województwie ma³opolskim dzia³a³o 66 galerii, czego 54,5% stanowi³y galerie sektora prywatnego, a 45,5% galerie sektora publicznego. Liczba zwiedzaj¹cych w porównaniu z rokiem 2005 zmniejszy³a siê
o 6,9%, tj. z 452,0 tys. do 420,6 tys. Oko³o 2/3 wszystkich galerii posiada³o w³asn¹ stronê internetow¹. Wystawy
krajowe obejrza³o 316,1 tys. osób (75,2% ogó³u zwiedzaj¹cych), wystawy zagraniczne w Polsce zwiedzi³o 61,0
tys. osób (14,5% ogó³u), natomiast wystawy miêdzynarodowe w Polsce 43,5 tys. osób (10,3% zwiedzaj¹cych).
Galerie w województwie ma³opolskim zorganizowa³y 769 wystaw, tj. o 2,5% wiêcej ni¿ w roku
2005, z czego 737 to wystawy w kraju. Wystawy krajowe stanowi³y 82,2% wszystkich wystaw zorganizowanych w Polsce, wystawy zagraniczne  9,4%, miêdzynarodowe  4,3%, a wystawy polskie za
granic¹  4,2%. Zbiory w³asne galerii sektora publicznego stanowi³y w 2006 r.: nowe media elektroniczne  46,1%, fotografia 48,0%, malarstwo  2,5%, grafika  1,6%, pozosta³e  1,8%. Dzia³alnoæ
wydawnicza galerii w 2006 roku obejmowa³a 1243 tytu³y o ³¹cznym nak³adzie 207,9 tys. egzemplarzy.
By³y to: katalogi  16,2%, foldery  16,2%, plakaty  40,3%, inne wydawnictwa  27,4%.
W 2005 roku zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoæ Ma³opolska Fundacja Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w odpowiedzi na zainicjowany przez Ministerstwo Kultury Narodowy Program Kultury Znaki Czasu. Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego postawi³ przed fundacj¹ zadanie tworzenia kolekcji sztuki
najnowszej z myl¹ o przysz³ej kolekcji muzealnej. W latach 2005-2006 pozyskano dzie³a wybitnych
artystów wspó³czesnych.
Ma³opolska mo¿e poszczyciæ siê du¿¹ iloci¹ oficyn wydawniczych, które wydaj¹ ponad 3 000
tytu³ów ksi¹¿ek i prawie 600 tytu³ów gazet i czasopism rocznie. Krajowy dorobek wydawniczy prezentowany jest na corocznych, miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki w Krakowie.
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Wiêkszoæ oficyn wydawniczych stanowi¹ wydawnictwa prywatne oraz kocielne i zakonne.
W Krakowie dzia³aj¹ wydawnictwa o wieloletnich tradycjach jak: Wydawnictwo Literackie, Spo³eczny
Instytut Wydawniczy Znak, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
Oddzia³ Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich, oddzia³y Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego
i Wydawnictwa Prasowego oraz nowe oficyny wydawnicze.
Na rynku wydawniczym ksi¹¿ek obserwuje siê od 1990 r. sta³¹ tendencjê wzrostu liczby wydawanych tytu³ów, przy jednoczesnym sta³ym ograniczaniu ich nak³adów. Pod wzglêdem liczby tytu³ów ksi¹¿ek i broszur wydawanych przez wydawców  wg informacji G³ównego Urzêdu Statystycznego (Wyd.
GUS, Kultura 2005, Warszawa 2006)  najbardziej aktywne w Polsce (ponad 1000 wydawanych tytu³ów wydawnictw nieperiodycznych) s¹ województwa: mazowieckie  8592 tytu³y, ma³opolskie  3017
tytu³ów, l¹skie  1356 i wielkopolskie  1195 tytu³ów, przy czym liczba tytu³ów wydanych ksi¹¿ek
i broszur przez oficyny wydawnicze tylko w trzech miastach  w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 
przekroczy³a po³owê wszystkich wydanych publikacji nieperiodycznych w Polsce i stanowi³a 59,2%
ogó³u wydanych tytu³ów.
Zwiêkszy³a siê liczba wydawanych tytu³ów czasopism; odnotowano równie¿ wzrost ich nak³adów
globalnych  o 25,5%, przy jednoczesnym wzrocie nak³adów jednorazowych.
Najwiêcej tytu³ów periodyków w 2005 r. wydawano w województwach: mazowieckim  2494 tytu³y,
ma³opolskim  616 i l¹skim  608 tytu³ów, przy czym periodyki wydane tylko w stolicach tych województw: w Warszawie, Krakowie i Katowicach  stanowi³y 42,2% wszystkich prasowych tytu³ów wydanych w Polsce, a udzia³ ich nak³adu globalnego wyniós³ 75,5% ³¹cznej produkcji wydawniczej periodyków w 2005 r. (w roku poprzednim odpowiednio: 42,0% i 76,7%).
Ma³opolskie wydawnictwa ugruntowa³y sw¹ wiod¹c¹ w skali kraju pozycjê promotora dobrej, wspó³czesnej literatury polskiej. W roku 2006 a¿ piêæ z fina³owych siedmiu ksi¹¿ek najwa¿niejszej polskiej
nagrody literackiej Nike wyda³y krakowskie wydawnictwa: Wydawnictwo Literackie, Znak, a5, Korporacja Halart). Ju¿ w pierwszej turze nominacji znalaz³o siê dwanacie ma³opolskich publikacji.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ media audiowizualne  radio i telewizja. Wród polskich koncesjonowanych stacji radiowych oko³o 30 dzia³a w województwie ma³opolskim, a wród nich jedna
z najwiêkszych polskich stacji komercyjnych  Radio RMF FM, katolickie Radio Plus, Radio Echo 
radio Beskidów i Tatr, Radio Alex  rozg³onia radiowa na Podhalu, Radio Alfa. Najstarsz¹ stacj¹
radiow¹ w kraju jest Radio Kraków Ma³opolska S.A. (w dniu 15 lutego 1927 r. zainaugurowana zosta³a http://www.radiokrakow.pl/www/Www_rk2.nsf/Bitmaps/zdjecia/$FILE/RK_01.JPG antenowa dzia³alnoæ krakowskiej rozg³oni).
W województwie ma³opolskim dzia³aj¹ dwie stacje telewizyjne: Orodek Regionalny Telewizji Polskiej S.A. oraz TVN Po³udnie. Ponadto liczni operatorzy sieci kablowych, dzia³aj¹cy zw³aszcza w miastach i du¿ych osiedlach dostarczaj¹ pakiet programów telewizyjnych i radiowych; uruchomili tak¿e
w³asne programy o charakterze lokalnym, g³ównie informacyjno-rozrywkowe.

3. BAZA MATERIALNA
Dzia³alnoæ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego prowadz¹ w województwie
ma³opolskim liczne instytucje i placówki kulturalne. Iloæ instytucji i liczba uczestników wydarzeñ kulturalnych przez nie organizowanych plasuje go w pierwszej trójce województw w Polsce, zarówno pod
wzglêdem liczby instytucji kultury, jak i liczby osób, które je odwiedzaj¹. Rok 2006 potwierdzi³ tê znacz¹c¹ rolê województwa w dziedzinie kultury, czego odzwierciedleniem jest m.in.:
1 lokata w kraju:
 W Ma³opolsce znajdowa³y siê 103 muzea i oddzia³y muzealne, podobnie jak w województwie mazowieckim. Na województwo ma³opolskie przypada³o 30,1% wszystkich zwiedzaj¹cych w kraju, podczas gdy dla drugiego z kolei województwa mazowieckiego odsetek ten
stanowi³ 15,8%.
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 W województwie ma³opolskim zlokalizowanych by³o 66 galerii sztuki, tj. 22,5% galerii, w których
odby³o siê 20,1% wszystkich wystaw w kraju. W województwie ³ódzkim, które zajmowa³o
2 lokatê, dzia³a³o 15,0% galerii, a ich udzia³ w liczbie wystaw w kraju wyniós³ 13,7%.
3 lokata w kraju:
 Dzia³a³o tu 766 bibliotek publicznych i filii bibliotecznych, co stanowi 9,0% wszystkich bibliotek
publicznych i filii, natomiast w województwie mazowieckim  11,7%, a w l¹skim  9,8%. Czytelnicy województwa ma³opolskiego stanowili 10,0% wszystkich czytelników w kraju, podczas
gdy w województwie l¹skim odsetek ten wyniós³ 14,3%, a w mazowieckim 12,6%.
 Ma³opolska uplasowa³a siê równie¿ za województwem mazowieckim i l¹skim pod wzglêdem
liczby kin sta³ych (47 kin  9,3% wszystkich kin w Polsce) oraz liczby widzów na seansach
(10,4% wszystkich widzów).
4 lokata w kraju:
 W roku 2006 dzia³alnoæ kulturaln¹ prowadzi³o 19 teatrów i instytucji muzycznych. Pod wzglêdem liczby teatrów i instytucji muzycznych oraz widzów Ma³opolskê wyprzedzi³y województwa:
mazowieckie, l¹skie i dolnol¹skie. Teatry i instytucje muzyczne zlokalizowane na terenie województwa ma³opolskiego stanowi³y 10,2% ogó³u, a liczba widzów w tych instytucjach  7,3%
wszystkich widzów w kraju.
W 2005 roku w województwie dzia³a tak¿e 489 domów i orodków kultury oraz klubów i wietlic.
Tabela 52. Instytucje i placówki kultury w województwie ma³opolskim

W Ma³opolsce w 2006 roku dzia³a³o 19 teatrów i instytucji muzycznych: 12 dramatycznych (w tym
2 lalkowe), 3 muzyczne oraz 1 filharmonia i 3 orkiestry i chóry. Instytucje te dysponowa³y ³¹cznie 5 144
miejscami na widowni.
Wed³ug stanu na koniec 2006 roku w województwie ma³opolskim dzia³a³y 103 muzea i oddzia³y
muzealne. Muzea te posiadaj¹ zbiory z ró¿nych dziedzin, m.in.: malarstwa, rzeby, grafiki, archeologii,
etnografii, historii kraju, ¿ycia i dzia³alnoci wybitnych osób, okazy przyrody i techniki. Najliczniejsz¹
grupê stanowi³y muzea regionalne (28,2%), artystyczne (20,4%) i historyczne (14,6%). Natomiast najchêtniej odwiedzane by³y muzea artystyczne (30,2% ogó³u zwiedzaj¹cych).
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ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

Wykres 43. Wykres 43. Muzea i zwiedzaj¹cy muzea wed³ug rodzajów w 2006 r.

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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Mapa 9. Zwiedzaj¹cy muzea wed³ug powiatów w 2006 r.

ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego Krakowie, lipiec 2007 r.

Najbardziej popularn¹, powszechnie dostêpn¹ i najlepiej zorganizowan¹ form¹ uczestnictwa ludnoci w kulturze stanowi sieæ bibliotek publicznych. W 2006 roku iloæ bibliotek publicznych wraz z
filiami nie zmieni³a siê i wynios³a 766, w tym biblioteki na wsi stanowi³y 73,8% wszystkich bibliotek.
Ksiêgozbiór bibliotek na koniec 2006 r. wyniós³ 10843,1 tys. woluminów i by³ o 0,6% wy¿szy ni¿ w roku
2005, natomiast zbiory specjalne uleg³y niewielkiemu spadkowi o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego i wynios³y 228,6 tys. woluminów. Liczba czytelników zmala³a o 1,1% w stosunku do roku 2005
i wynios³a 703,1 tys.
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Wród czytelników wed³ug wieku wzrost zanotowano w grupach wiekowych: 20-24 lata (o 0,6%), 25-44
lata (o 2,2%), 45-60 lat (o 1,9%) oraz powy¿ej 60 lat (o 5,7%). W pozosta³ych grupach wiekowych odnotowano
spadki: dzieci do lat 15 (o 4,7%) i m³odzie¿ w wieku 16-19 lat (o 3,8%). Sporód czytelników wed³ug zajêcia
wzrost liczby czytelników mia³ miejsce w grupie studentów (o 5,4%), pracowników umys³owych (o 3,0%),
robotników (o 2,0%), rolników (o 1,8%), natomiast spadek wyst¹pi³ w grupie uczniowie (o 4,8%).
Spadki zanotowano tak¿e w liczbie wypo¿yczeñ ksiêgozbioru (ksi¹¿ek i czasopism) o 3,0%
z 12741,1 tys. woluminów w 2005 roku do 12356,2 tys. wol. w 2006 roku. Na 1 czytelnika przypada³o
rednio 17,6 wol. wypo¿yczeñ ksiêgozbioru (w 2005 r. 17,9 wol.). W miastach wskanik ten wyniós³ 16,8
wol., a na wsi  19,3 wol. W 2006 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiêkszy³a siê powierzchnia
pomieszczeñ bibliotecznych o 882 m2 (do 67338 m2), co wi¹¿e siê ze wzrostem liczby miejsc dla korzystaj¹cych ze zbiorów bibliotecznych. W 2006 r. liczba ta wzros³a o 97 miejsc i wynios³a 8021.
Z roku na rok zwiêksza siê liczba pracowników bibliotek publicznych. W omawianym okresie wynios³a ona 1460 pracowników, w tym z wykszta³ceniem wy¿szym bibliotekarskim 492 osoby, tj. o 8,4%
wiêcej ni¿ w 2005 roku. Wykszta³ceniem rednim bibliotekarskim legitymowa³o siê 509 osób. Wzrasta
tak¿e poziom informatyzacji ma³opolskich bibliotek. Liczba bibliotek wyposa¿onych w komputery w
2006 roku wynios³a 454 (tj. wiêcej o 11,5% ni¿ w roku 2005). Komputerów u¿ytkowanych w bibliotekach w badanym roku by³o 1719 (wzrost o 22,2% porównuj¹c z rokiem poprzednim), w tym 973 dostêpne dla czytelników (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,7%).
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Tabela 53. Dzia³alnoæ bibliotek publicznych w 2006 r.

 stan na 31 XII
ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego Krakowie, lipiec 2007 r.
*
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W województwie ma³opolskim dzia³a³y tak¿e placówki informacyjno-biblioteczne (wg danych Urzêdu
Statystycznego Krakowie, lipiec 2006  w 2005 r. dzia³a³o 393 placówek). Wród nich 61% stanowi³y
biblioteki naukowe, 24% biblioteki fachowe, 7% biblioteki pedagogiczne, 4% orodki informacji naukowo-technicznej (INTE), 3% biblioteki fachowo-beletrystyczne, a biblioteki towarzystw naukowych - 1%.
Liczba czytelników we wszystkich placówkach informacyjno-bibliotecznych ³¹cznie wynios³a 434,4 tys.,
z czego najwiêcej czytelników by³o w bibliotekach naukowych (86,5%) i pedagogicznych (9,3%). Wród
czytelników tych bibliotek najwiêksz¹ grupê tworzyli studenci, uczniowie, pracownicy naukowi i nauczyciele. Czytelnicy wypo¿yczyli na zewn¹trz ³¹cznie 3240,8 tys. woluminów ksiêgozbioru, w tym
3060,5 tys. ksi¹¿ek. £¹czna liczba miejsc dla czytelników wynios³a 6530.
Bazê do dzia³alnoci w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie¿y oraz organizowania czynnego uczestnictwa w kulturze stanowi¹ domy kultury, orodki kultury, kluby i wietlice, których w 2005
roku by³o 489 (brak danych za rok 2006). Wród tych instytucji 136 to domy kultury, 142  orodki
kultury, 68  kluby i 143  wietlice. Na wsi znajdowa³o siê 65% wszystkich placówek, a w miastach
35%. Corocznie odbywa siê w tych placówkach oko³o 25 tys. imprez. W placówkach tych dzia³a ponad
2 tys. zespo³ów artystycznych z blisko 35 tys. cz³onków, oko³o 1600 kó³ i klubów zainteresowañ (m.in.
plastycznych, komputerowych, fotograficznych) z 29,5 tys. cz³onków.
W województwie ma³opolskim w 2006 roku dzia³a³o 47 kin. Wród nich by³o 35 kin z jedn¹ sal¹
projekcyjn¹, 6 kin z 2 salami projekcyjnymi, 2 kina z liczb¹ sal od 3 do 5 oraz 4 kina z liczb¹ sal
wynosz¹c¹ 8 i wiêcej. £¹cznie kina te dysponowa³y 22,2 tys. miejsc na widowni.
W 2006 roku w 97 salach wywietlonych zosta³o 121,8 tys. seansów i by³o to o 11,1% wiêcej ni¿ w
2005 roku. Liczba widzów wynios³a 3375,5 tys. i w porównaniu z 2005 rokiem wzros³a o 32,9%. Przeciêtnie na 1 seans przypada³o 28 widzów, tj. o 5 osób wiêcej ni¿ rok wczeniej.
Wa¿n¹ rolê w rozwoju kultury pe³ni szkolnictwo artystyczne, które przygotowuje zarówno przysz³ych twórców i odtwórców kultury, jak i kadrê pedagogiczn¹  nauczycieli i instruktorów szkolnych
przedmiotów artystycznych i zajêæ edukacji kulturalnej. W województwie ma³opolskim dzia³a 21 szkó³
artystycznych daj¹cych uprawnienia zawodowe, 3 policealne szko³y artystyczne oraz 28 szkó³ artystycznych nie daj¹cych uprawnieñ zawodowych.
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Tabela 54. Dostêpnoæ wybranych form kultury w latach 1999-2006

* Wed³ug siedziby
** wystawy w³asne w kraju oraz obce krajowe i z zagranicy
ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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Tabela 55. Uczestnictwo w wybranych formach kultury w latach 1999 - 2006

*

wed³ug siedziby

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

Ma³opolska, na tle polskich regionów, wyró¿nia siê swoim bogactwem naturalnym i kulturowym,
a jej dziedzictwo kultury materialnej jest powszechnie uznawane w ca³ej Europie.
Ewidencja zabytków znajduj¹cych siê na terenie województwa ma³opolskiego (na podstawie szacunkowych danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnego Orodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Krakowie) obejmuje oko³o 50 tys. obiektów. Obecnie wród polskich obiektów
(zespo³ów) wpisanych na Listê wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO na terenie województwa ma³opolskiego znajduje siê: Kopalnia Soli w Wieliczce; Historyczny zespó³ urbanistyczno-architektoniczny miasta Krakowa, obszar by³ych obozów zag³ady Auschwitz-Birkenau; Zespó³
klasztorno - pielgrzymkowy OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz cztery unikatowe zabytki architektury drewnianej, kocio³y: p.w. w. Micha³a Archanio³a w Binarowej, p.w. w. Micha³a Archanio³a w Dêbnie, p.w. w. Leonarda w Lipnicy Murowanej, p.w. . Filipa i Jakuba Aposto³ów w Sêkowej.
Województwo ma³opolskie szczyci siê równie¿ piêcioma zespo³ami zabytkowymi, uznanymi przez
Prezydenta RP za Pomnik Historii. S¹ to: miasto Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, Krajobrazowy zespó³ parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej i Pole Bitwy pod Rac³awicami.
Sporód kilkudziesiêciu tysiêcy zespo³ów zabytkowych i obiektów (nieruchomych)
do wojewódzkiego rejestru zabytków jest wpisanych 3036 zabytków nieruchomych.
Zadania z zakresu rewaloryzacji obiektów zabytkowych finansowanych jest ze rodków publicznych i prywatnych. Jednak prywatne nak³ady na ochronê zabytków s¹ bardzo trudne do oszacowania,
gdy¿ ¿adna z instytucji nie gromadzi takich danych.
Porównawcza analiza wydatków jednostek samorz¹du terytorialnego w Polsce wskazuje, ¿e na
muzea i konserwacjê zabytków samorz¹dy w województwie ma³opolskim przeznaczaj¹ 18% bud¿etów przeznaczonych na zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. powy¿ej
redniej krajowej, która wynosi 16%.
Najwa¿niejszym ród³em finansowania odnowy zabytków jest Narodowy Fundusz Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa, którego wydatki w roku 2006 wynios³y 37,9 mln. z³. i zosta³y przeznaczone na
realizacjê 103 zadañ, dla których przyjêto nastêpuj¹c¹ hierarchiê: Wzgórze Wawelskie z Zamkiem
Królewskim, Katedr¹ oraz ca³okszta³tem znajduj¹cej siê tu zabudowy z fortyfikacjami; historyczne centrum Krakowa w obrêbie redniowiecznych fortyfikacji miejskich i dziewiêtnastowiecznych Plant; Kazimierz z bogat¹ tradycj¹ dwóch kultur - chrzecijañskiej i ¿ydowskiej: monumentalne zespo³y kocielne
i klasztorne, synagogi i cmentarze ¿ydowskie, architektura wiecka; tereny pomiêdzy Plantami a drug¹
obwodnic¹: redniowieczny Kleparz, osiemnastowieczne Podgórze, dawne przedmiecia z Weso³¹
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i Garbarami, tereny zurbanizowane w dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918); zespo³y zabudowy sakralnej z ró¿nych epok, monumentalne zespo³y budowli u¿ytecznoci publicznej i kamienic z XIX/XX w.;
najcenniejsze enklawy na obrze¿ach miasta, zwi¹zane z dawnymi uk³adami wiejskimi, reliktami wiejskiego krajobrazu, zespo³ami rezydencjonalnymi i sakralnymi, zespo³ami fortecznymi; wybitne za³o¿enia i realizacje z XX w.
Z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego w roku 2006 przeznaczono rodki w wysokoci 1 mln z³ na
wsparcie przedsiêwziêæ z zakresu ochrony zabytków realizowanych przez regionalne instytucje kultury, dla
których Województwo Ma³opolskie pe³ni funkcjê organizatora, w tym: 450 tys. na zabytki instytucji kultury
(min. kasztel w Szymbarku, zabytkowe hangary Lotniczego Parku Kulturowego, rewitalizacja Ratusza w
Tarnowie, Dwór z Drogini w Nadwilañskim Parku Etnograficznym w Wygie³zowie) oraz 400 tys. z³ na
obiekty zabytkowe szpitali (Wojewódzkiego Szpitala Dzieciêcego im. w. Ludwika, Orodka Rehabilitacji
Narz¹du Ruchu w Krzeszowicach i Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Paw³a II).
Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego podejmuje tak¿e wieloletnie projekty realizowane w celu ochrony
budownictwa drewnianego, rozwoju skansenów; rewitalizacji centrów zabytkowych miast; inicjuje nowatorskie projekty z zakresu ochrony zabytków i ich promocji (np. Konserwator, Szlak Architektury Drewnianej,
Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, projekt Tarcza, nagrody w dziedzinie ochrony zabytków i in.).
W roku 2006 Województwo Ma³opolskie zrealizowa³o trzeci¹ edycjê Programu Konserwator,
dotycz¹cego czasowego zatrudnienia - w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - osób
d³ugotrwale bezrobotnych przy pracach zwi¹zanych z zachowaniem i rewitalizacj¹ substancji zabytkowej oraz ochron¹ krajobrazu kulturowego. Na jego realizacjê przeznaczono 1 850 tys. z³ dla 35 beneficjentów zewnêtrznych (gmin, powiatów, organizacji pozarz¹dowych, instytucji u¿ytecznoci publiczne) a tak¿e dla 11 instytucji kultury, których za³o¿ycielem jest Województwo Ma³opolskie. W ramach
programu zatrudniono 450 osób bezrobotnych.
Po raz czwarty w roku 2006 przyznana zosta³a Nagroda Województwa Ma³opolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie ochrony zabytków architektury drewnianej Ma³opolski oraz ich promocji. Nagrodê otrzyma³ ks. Kanonik W³adys³aw Janczy - za trzydziestoletni¹ opiekê
nad XV-wiecznym kocio³em p.w. w. Micha³a Archanio³a w Dêbnie na Podhalu. Wyró¿nienie w ramach Nagrody im. Mariana Korneckiego otrzymali: Pani Magdalena Kraszewska, za wysi³ki na rzecz
utrzymania autentycznoci willi w stylu zakopiañskim z 1898 roku; Ksi¹dz Ryszard Honkisz, za szczególne zaanga¿owanie w opiekê nad drewnianym kocio³em p.w. w. Jakuba Aposto³a w Wiêc³awicach.
Po raz trzeci przyznane zosta³y Nagrody Województwa Ma³opolskiego im. Stanis³awa Witkiewicza
za twórcze zastosowanie tradycji regionalnych w architekturze wspó³czesnej Województwa Ma³opolskiego. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: budownictwa u¿ytecznoci publicznej (w tym budownictwa sakralnego) i budownictwa mieszkalnego, za projekty architektoniczno-budowlane wykorzystuj¹ce tradycjê architektury regionalnej  oddane do u¿ytku w okresie od roku 2000 do 31 grudnia
2005 r. Na konkurs wp³ynê³o 14 prac, w tym 7 w kategorii budownictwo u¿ytecznoci publicznej
i 7 w kategorii budownictwo mieszkaniowe.
Najwa¿niejszym przedsiêwziêciem kulturalnym Województwa Ma³opolskiego s¹ Ma³opolskie Dni
Dziedzictwa Kulturowego, organizowane od roku 1999. Zosta³y one pomylane i s¹ z powodzeniem
realizowane jako priorytetowy, sta³y element integruj¹cy region i promuj¹cy jego wspania³¹ spuciznê
historyczn¹, stanowi¹c¹ wa¿n¹ czêæ dziedzictwa narodowego.
W omiu edycjach Dni, które odby³y siê w latach 1999-2006, udostêpniono zwiedzaj¹cym 127 obiektów zabytkowych, m.in. klasztory, kocio³y, muzea, kompleksy dworskie, pa³ace, wiekowe ogrody
i stare nekropolie, miasteczka z ich charakterystyczn¹ zabudow¹, zabytki sztuki ludowej i budownictwa. Inicjatywa bezp³atnego udostêpnia obiektów zabytkowych, w tym wielu obiektów na co dzieñ
niedostêpnych, spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców województwa i turystów, o czym
wiadczy udzia³ ponad 20 tys. zwiedzaj¹cych w ka¿dej edycji Dni, a w programie zwiedzania zabytków
i przedsiêwziêciach towarzysz¹cych w 2006 roku wziê³o udzia³ ok. 33 tys. osób.
VIII Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego odby³y siê w dniach 20-21 maja 2006 r.; uroczyste spotkanie w ramach Dni odby³o siê w dniu 21 maja 2006 r. w Zamku w Korzkwi, gdzie zaprezentowano efekty
kompleksowej konserwacji obiektu i zagospodarowania go na cele u¿ytkowe. Odby³o siê tak¿e podsumowa-
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nie i wrêczenie nagród dla uczestników konkursów i imprez towarzysz¹cych Ma³opolskim Dniom Dziedzictwa
Kulturowego: trzeciej edycji konkursu historycznego: Z rodzinnych albumów...Od Solidarnoci do Niepodleg³oci 19801989, przeprowadzonego przez Instytut Pamiêci Narodowej; konkursów plastycznych dla dzieci
i m³odzie¿y; projektu edukacyjnego Sekrety zabytków; konkursu fotograficznego Skarby Ma³opolski.
Organizatorem Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest Województwo Ma³opolskie, wspó³pracuj¹ce z w³acicielami i opiekunami obiektów zabytkowych, samorz¹dami powiatowymi i gminnych, mediami oraz organizacjami pozarz¹dowymi.
Laureatem kulturalnej Nagrody Wyszehradzkiej za 2006 rok zosta³o Miêdzynarodowe Centrum Kultury
w Krakowie. O przyznaniu nagrody zdecydowali szefowie resortów kultury Czech, S³owacji, Wêgier i Polski.
Elementem skutecznej ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Ma³opolski jest powszechnoæ stosowania wymogów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, która nak³ada na
gminy obowi¹zek opracowania gminnych programów ochrony zabytków wraz z wprowadzeniem Gminnych Kart Zabytków. Obecnie gminy przygotowuj¹ siê do wdro¿enia zapisów ustawy. W tym miejscu
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Województwo Ma³opolskie jak pierwsze w kraju opracowa³o i przyjê³o wojewódzki
program opieki nad zabytkami pn. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski, oraz obszernie uwzglêdni³o tematykê dziedzictwa i przestrzeni regionalnej w Strategii
Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013 (obszar VII Strategii).

rodki finansowe przyznane na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Realizacja 18 zadañ w ramach Programu Operacyjnego  Dziedzictwo Kulturowe, Priorytetu 1  Rewaloryzacja zabytków
nieruchomych i ruchomych.
*

ród³o: Urz¹d Marsza³kowski WM, Ma³opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Spo³eczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Tabela 56. Finansowanie prac konserwatorskich i innych zadañ z zakresu ochrony
zabytków w latach 1999-2006
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Wa¿nym czynnikiem rozwoju bazy materialnej kultury jest pomoc europejskiej wspólnoty. Do 2006 r.
blisko 64 mln z³ z funduszy ZPORR przeznaczono na inwestycje zwi¹zane z kultur¹. Dziêki tym funduszom wspó³finansowana jest min. renowacja Zamku Piastowskiego Ksi¹¿¹t Owiêcimskich; odrestaurowany zosta³ tak¿e zespó³ dworsko-parkowy w Zakopanem Kunicach. Dawn¹ wietnoæ odzyska³
redniowieczny rynek w Starym S¹czu. Dobiega koñca budowa nowego gmachu Opery Krakowskiej,
która bêdzie dysponowa³a najnowoczeniejszymi urz¹dzeniami scenicznymi i widowni¹ na 750 miejsc.
Unijne rodki pozwoli³y tak¿e na zainstalowanie zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i antyw³amaniowych wraz z systemem monitoringu i systemem ganiczym w 40 drewnianych sakralnych obiektach
o najwy¿szej wartoci zabytkowej, znajduj¹cych siê na terenie Ma³opolski. Znacz¹ce rodki przeznaczono na odnowê klasztoru OO. Bernardynów w Tyñcu i OO. Kamedu³ów na Bielanach.
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VII. Kultura fizyczna
Oprac. Ewa Gryd¿uk, Ma³gorzata Madej

1. FINANSOWANIE I ORGANIZACJA KULTURY FIZYCZNEJ
W roku 2006 ma³opolskie samorz¹dy szczebla gminnego, powiatowego oraz województwo przeznaczy³y na kulturê fizyczn¹ rodki finansowe w wysokoci ok. 185 mln z³otych.
Bud¿et Województwa Ma³opolskiego wspar³ kulturê fizyczn¹ kwot¹ 1 732 tys. z³otych, co stanowi w
porównaniu do 2005 roku wzrost o 26%. Zmienia siê równie¿ parytet rodków pomocy finansowej z bud¿etu. O ile w latach ubieg³ych wiêksza czêæ rodków przeznaczona by³a na wsparcie zadañ z zakresu wspó³zawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y, o tyle od roku 2006 nastêpuje wzrost nak³adów na
dofinansowanie coraz bardziej wartociowych projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, zadania skierowanego do najszerszego grona odbiorców, mieszkañców naszego regionu.
Wykres 44. Wielkoæ i struktura wsparcia finansowego Województwa Ma³opolskiego na
zadania z zakresu kultury fizycznej

ród³o: opracowanie w³asne

Wykres 45. Liczba sk³adanych wniosków o dofinansowanie zadañ z zakresu kultury fizycznej

ród³o: opracowanie w³asne

Na terenie województwa zarejestrowanych by³o 2 406 stowarzyszeñ kultury fizycznej w których
w formie zorganizowanej trenuje ponad 160 tys. osób (stan na koniec 2006 r.). Przeprowadzone badania statystyczne wykaza³y, ¿e ponad 320 tys. mieszkañców naszego regionu, czyli ok. 10% populacji,
czynnie zajmuje siê kultur¹ fizyczn¹.
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Zwiêkszenie nak³adów Województwa na rozwój kultury fizycznej jest pochodn¹ wzrostu zainteresowania organizacji pozarz¹dowych aktualnie obowi¹zuj¹c¹ form¹ dofinansowania zadañ z dziedziny
kultury fizycznej tj. otwartym konkursem ofert. Ostatnie lata charakteryzuje dynamiczny wzrost liczbowy i jakociowy sk³adanych ofert.

2. PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO
Województwo Ma³opolskie systematycznie wspiera rozwój infrastruktury sportowej. Corocznie  w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Ma³opolskiego  Sejmik Województwa Ma³opolskiego kieruje do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania zg³oszone przez samorz¹dy szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto, obiekty sportowe Województwa, dofinansowywane s¹ równie¿ rodkami pochodz¹cymi z Funduszu w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Pomoc finansowa przy realizacji tych przedsiêwziêæ skutkuje wczeniejszym ukoñczeniem i oddaniem do u¿ytku nowych  zmodernizowanych lub wyremontowanych  obiektów sportowych.
Dotychczasowe nak³ady finansowe przybli¿aj¹ Województwo do ogólnie przyjêtych standardów
dostêpnoci mieszkañców do podstawowych obiektów kubaturowych funkcjonuj¹cych przez ca³y rok i
oferuj¹cych najszersz¹ gamê uprawiania najpopularniejszych dyscyplin sportowych takich, jak p³ywanie, koszykówka, pi³ka rêczna i pi³ka siatkowa lub halowa pi³ka no¿na.
Standardy te okrelaj¹ dostêpnoæ do:
1. krytej p³ywalni
25,0 x 12,5 x 5,5, g³êb. 1,2  1,8 m
2. hali
44,0 x 24,0 x 9,0 m
3. sali
24,0 x 12,0 x 6,0 m do 36,0 x 19,0 x 8,0 m

na 50.000 mieszkañców,
na 50.000 mieszkañców,
na 18.000 mieszkañców.
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Tabela 57. Podstawowe sportowe obiekty kubaturowe wg powiatów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z gmin województwa ma³opolskiego

116

W roku 2006 Ministerstwa Sportu przyzna³o Województwu limit rodków z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wysokoci 14.612 ty. z³otych, w tym na:
 zadania kontynuowane z lat poprzednich
9 902 tys. z³otych,
 zadania nowe
4 710 tys. z³otych.
W ramach przyznanej kwoty limitu na zadania nowe Sejmik Województwa Ma³opolskiego skierowa³
do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia inwestycyjne:
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z gmin województwa ma³opolskiego
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Mapa 10. Inwestycje sportowe dofinansowane ze rodków funduszu rozwoju kultury
fizycznej w latach 1999-2006
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Tabela 58. Podstawowa baza sportowa województwa ma³opolskiego wg powiatów
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z gmin województwa ma³opolskiego
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VIII. Bezpieczeñstwo publiczne
Oprac. Ma³gorzata Potocka

1. ZAGRO¯ENIE PRZESTÊPCZOCI¥
Od stycznia do listopada 2006 r. jednostki policji Województwa Ma³opolskiego stwierdzi³y ogó³em
95 596 przestêpstw, w tym 71 851 przestêpstw o charakterze kryminalnym, oraz 10 621 przestêpstw
o charakterze gospodarczym.
Tabela 59. Przestêpczoæ kryminalna w Ma³opolsce w 2006 r.

ród³o: dane Komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie
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Wykres 46. Struktura przedsiêbiorczoci kryminalnej w roku 2006

ród³o: Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
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W województwie ma³opolskim na 100 tysiêcy mieszkañców przypad³o 2 922,3 przestêpstw w porównaniu z 2005 r. nast¹pi³ spadek o 607,6 przestêpstw.
W 2006 roku odnotowano znacz¹cy spadek ogólnej iloci przestêpstw stwierdzonych o 19 583
w porównaniu do roku 2005 tj o 17%.
Dla spo³eczeñstwa Ma³opolski najbardziej uci¹¿liwe by³y: drobna przestêpczoæ pospolita, przede
wszystkim kradzie¿e mienia oraz w³amania.
Nieznacznie zwiêkszy³a siê liczba zarzutów przeciwko nieletnim z 2 757 na 2 932 tj. o 175 wiêcej
ni¿ w roku 2005. Ogó³em zatrzymano 32 121 podejrzanych, z czego przeciwko 28 567 skierowano
wniosek o akt oskar¿enia.
W województwie ma³opolskim podregionem ciesz¹cym siê najmniejszym wskanikiem przestêpczoci okazuje siê podregion nowos¹decki  26 781 stwierdzonych przestêpstw, na drugim miejscu
plasuje siê podregion krakowsko-tarnowski z liczb¹ 38 733, jak wskazuj¹ statystyki, podregion miasta
Kraków z liczb¹ 40 116 prezentuje siê jako najbardziej niebezpieczny na tle ca³ego województwa.
W 2006 roku ma³opolska osi¹gnê³a wskanik wykrywalnoci przestêpstw ogó³em 58,7%, tj o 5%
wiêcej ni¿ w roku poprzednim, szczególnie przestêpstwa o charakterze drogowym cieszy³y siê najwy¿szym wskanikiem wykrywalnoci kszta³tuj¹cym siê na poziomie 99,1%.

Ma³opolska Policja podejmuje ró¿nego rodzaju dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, gdy¿ du¿a liczba wypadków oraz ich tragiczne skutki stanowi¹ powa¿ny
problem spo³eczny i ekonomiczny ca³ego regionu. Przyjête w 2006 roku za³o¿enia skutkowa³y spadkiem iloci wypadków drogowych o 10 tj. 0,2%, spadkiem liczby ofiar miertelnych o 29 tj. 8,7% oraz
kolizji drogowych o 459 tj. 1,5%.
W 2006 roku na terenie województwa ma³opolskiego odnotowano 4 428 wypadków drogowych
(2005 r.  4 438) w tym 29 606 kolizji (2005 r.  30 065), w których mieræ ponios³o 305 (2005 r.  334).
Porównuj¹c materia³y z 2006 roku z wynikami z ubieg³ego nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zwiêkszy³a siê liczba
osób rannych w wypadkach o 76 tj. 1,4%.
Optymistycznie kszta³tuj¹ siê statystyki z ostatnich 8 lat, które wskazuj¹ na regularny sadek iloci
wypadków na ma³opolskich drogach.
Wykres 47. Liczba wypadków drogowych w Ma³opolsce w latach 1999-2006

ród³o. Opracowanie w³asne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Stan zagro¿enia w poszczególnych powiatach na terenie województwa ma³opolskiego, wskazuje, ¿e
najbardziej zagro¿onym rejonem jest miasto Kraków, 31,9% wszystkich wypadków mia³o miejsce w³anie
na jego terenie. W porównaniu do roku ubieg³ego stan ten nieznacznie siê zwiêkszy³ o oko³o 1,0%.
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2. BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VIII. Bezpieczeñstwo publiczne

Tabela 60. Wypadki drogowe w poszczególnych powiatach w 2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W 2006 roku województwo ma³opolskie plasuje siê na 5 pozycji w kraju z liczb¹ 4428 wypadków
drogowych. W tej niechlubnej czo³ówce prowadzi województwo mazowieckie, gdzie odnotowano najwiêcej, bo a¿ 6677 wypadków, zaraz za nim znajduje siê województwo l¹skie 6174 zdarzeñ na drodze.
Niezmiennie od wielu lat najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków drogowych jest nadmierna prêdkoæ.
W 2006 roku w województwie ma³opolskim poprzez niedostosowanie prêdkoci do panuj¹cych warunków w 983 wypadkach zginê³o 79 osób. Kolejnym czynnikiem jest nieudzielanie pierwszeñstwa przejazdu  800 wypadków, w których 20 osób zginê³o. Niezachowanie odleg³oci miedzy pojazdami  276
wypadków. Nieprawid³owe wyprzedzanie  195 wypadków, w których 16 osób straci³o ¿ycie. Nieudzielanie pierwszeñstwa pieszemu 194 wypadki, 8 osób zginê³o. Nieprawid³owe przeje¿d¿anie przejæ dla
pieszych -113 wypadków, 5 osób zginê³o. Jazda po niew³aciwej stronie drogi  115 wypadków, w których
4 osoby zginê³y.
Zdecydowana wiêkszoæ wypadków drogowych (81,1%) wydarzy³a siê na terenie zabudowanym. 51%
wypadków mia³a miejsce na prostym odcinku drogi, w których mieræ ponios³o 56,1% wszystkich zabitych.
Jednym z najczêciej wystêpuj¹cych rodzajów wypadków (32,1% ogó³u) by³o potr¹cenie pieszego.
W 2006 roku udzia³ nietrzewych kierowców w zdarzeniach drogowych zmniejszy³ siê o 15,5%.
Kierowcy prowadz¹cy pojazdy pod wp³ywem alkoholu spowodowali 277 wypadków drogowych i 831
kolizji, w wypadkach zginê³o 21 osób a 410 zosta³o rannych. Nast¹pi³, zatem (w porównaniu z rokiem
2005) spadek wypadków drogowych o 82, tj. 22,8%, spadek zabitych o 2, tj. 8,7%, spadek rannych
o 97, tj. 19,1%, spadek kolizji o 121, tj. 12,7%. Przy ogólnym spadku iloci zdarzeñ z udzia³em nietrzewych kierowców nast¹pi³ równoczesny wzrost ujawnieñ kierowców bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu
z 10592 w 2005 roku do 12787 w roku 2006 tj. wiêcej o 20,7%.
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Najwiêcej wypadków drogowych z udzia³em ofiar miertelnych odnotowano w 2006 roku w Ma³opolsce na drogach powiatowych i gminnych (145 zabitych) na drogach krajowych (106 zabitych), natomiast na drogach wojewódzkich zginê³o 54 osoby.

Jednym z najwa¿niejszych partnerów Policji, dzia³aj¹cym na rzecz poprawy stanu porz¹dku
i bezpieczeñstwa w regionie jest Stra¿ Miejska. Na ternie województwa ma³opolskiego funkcjonuje 25 jednostek Stra¿y Miejskiej, analiz¹ ich dzia³alnoci w regionie zostan¹ objête miasta na prawach powiatu.
W Krakowie spraw¹ priorytetow¹ w 2006 roku sta³o siê ujawnianie tych wykroczeñ, które by³y
najbardziej uci¹¿liwe dla mieszkañców  czynów godz¹cych w porz¹dek i spokój publiczny, mienie,
urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej. Jak wynika z raportu dzia³alnoci Stra¿y Miejskiej Miasta Krakowa
w roku 2006, funkcjonariusze Stra¿y ujêli na miejscu zdarzenia, b¹d po bezporednim pocigu 374
sprawców przestêpstw.
Krakowska Stra¿ Miejska w 2006 roku podejmowa³a kilka akcji w tym Zero tolerancji dla alkoholu, w ci¹gu trzech miesiêcy od czerwca do sierpnia stra¿nicy podjêli 6 082 interwencje w stosunku do
osób spo¿ywaj¹cych alkohol w miejscach niedozwolonych, z czego 4 467 zakoñczy³o siê na³o¿eniem
na sprawcê mandatów karnych.
W 2006 roku stra¿nicy ujawnili 2 803 wykroczeñ polegaj¹cych na zak³óceniach spokoju i porz¹dku
w miejscach publicznych. Przez ca³y 2006 rok stra¿nicy podejmowali interwencje w stosunku do osób
handluj¹cych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ujawniono 1 790 tego typu wykroczeñ.
W ramach ogólnopolskiej kampanii Integracja zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³
Integracji, prowadzone by³y intensywne dzia³ania maj¹ce na celu kontrolê miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepe³nosprawnych. Stra¿nicy przeprowadzili 8 982 kontroli takich miejsc, czego
rezultatem by³o ujawnienie 2 016 wykroczeñ.
Jednym z wa¿niejszych zadañ ustawowych nale¿¹cych do obowi¹zków stra¿ników jest zapobieganie
wykroczeniom, ich zwalczanie, a tak¿e ciganie, karanie za nie i sporz¹dzanie wniosków o ukaranie do
s¹du. W roku 2006 stra¿nicy w Tarnowie ujawnili 1 1473 wykroczeñ z czego: pouczyli 7 280 osób, na³o¿yli
3 727 mandatów karnych na kwotê 320 910 z³otych, sporz¹dzili 466 wniosków o ukaranie do S¹du Grodzkiego, za³o¿yli 129 blokad na ko³a le zaparkowanych pojazdów, 444 osoby odwieli do Izby Wytrzewieñ,
ujawnili 30 przestêpstw, 70 ujêtych osób przekazali Policji, w tym 26 sprawców przestêpstw.
Na terenie miasta Nowy S¹cz w roku 2006 Stra¿ Miejska realizowa³a szereg dzia³añ zwi¹zanych
z ochron¹ czystoci, porz¹dku i bezpieczeñstwa mieszkañców czêsto wspó³pracuj¹c z Komend¹ Miejsk¹
Policji. Najczêciej wspó³dzia³anie dotyczy³o zabezpieczenia wszelkiego rodzaju imprez masowych,
kulturalnych i sportowych. Do podstawowych form wspó³dzia³ania Stra¿y Miejskiej i Policji w Nowym
S¹czu nale¿y zaliczyæ patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta. Ogó³em wspólnych patroli
odby³o siê 982, z czego; patroli pieszych i zmotoryzowanych ze s³u¿b¹ prewencji  512, patroli ze
s³u¿b¹ ruchu drogowego  61, wspólne patrole z udzia³em dzielnicowych  419. W wyniku tych patroli;
ujawniono 6 przestêpstw, ujêto 8 sprawców przestêpstw, zabezpieczono 46 miejsc przestêpstw, 109
osób doprowadzono do izby wytrzewieñ, na³o¿ono 291 mandatów karnych przez Stra¿ Miejsk¹.
W 2006 roku Stra¿nicy Miejscy w Nowym S¹czu ujawnili 8 881 wykroczeñ.

4. OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA I ZAGRO¯ENIE PO¯AROWE
Na terenie województwa ma³opolskiego, integraln¹ czêæ bezpieczeñstwa wewnêtrznego, obejmuj¹c¹ szeroko pojête ratownictwo, tworzy Krajowy System Ratowniczo  Ganiczy, na który sk³adaj¹
siê nastêpuj¹ce jednostki:
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3. DZIA£ALNOÆ STRA¯Y MIEJSKIEJ






Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie,
Krajowa Baza Sprzêtu Specjalistycznego i rodków Ganiczych nr 6 w Krakowie,
Wojewódzki Zespó³ Reagowania Kryzysowego,
Wydzielone si³y i rodki z jednostek organizacyjnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, tworz¹ce Ma³opolsk¹ Brygadê Odwodow¹.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VIII. Bezpieczeñstwo publiczne

Na poziomach powiatowych, czyli podstawowym szczeblu reagowania na zaistnia³e zagro¿enia,
Krajowy System Ratowniczo - Ganiczy na koniec 2006 r. tworzy³o:
 19 Komend Powiatowych, w tym 3 Miejskie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wraz z 33 Jednostkami Ratowniczo  Ganiczymi i 2 posterunkami JRG,
 315 Jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do KSRG,
 22 Powiatowe (Miejskie) Zespo³y Reagowania Kryzysowego.
W 2006 roku na terenie woj. ma³opolskiego mia³o miejsce ogó³em 34 055 zdarzeñ, w tym 8 896
po¿arów, 23 978 miejscowych zagro¿eñ i 1 181 alarmy fa³szywe. Miejscowe zagro¿enia stanowi³y 71%,
po¿ary 26% a alarmy fa³szywe 3% ogó³u zdarzeñ. W porównaniu do 2005 roku nast¹pi³ wzrost ogólnej
liczby zdarzeñ o 18,4%. Wed³ug rodzaju zdarzenia wzrost odnotowano w iloci miejscowych zagro¿eñ
o 43,1% i w iloci alarmów fa³szywych o 12,0%. Spadek odnotowano w iloci po¿arów o 18,8%.
Zgodnie z tendencjami wojewódzkimi wzrost iloci zdarzeñ odnotowano w wiêkszoci powiatów.
Najwiêkszy wzrost odnotowano w powiatach: d¹browskim 64,3%, brzeskim 55%, gorlickim 51%, mylenickim 44,9%, m. Tarnowie i powiecie tarnowskim 43%, natomiast w dwóch powiatach odnotowano
spadek iloci zdarzeñ: nowotarskim o 10,4% i wadowickim o 0,8%.
Podobnie jak w latach ubieg³ych w zdecydowanej wiêkszoci przypadków zarówno po¿arów
(93,46%) jak i miejscowych zagro¿eñ (94,10 %) to zdarzenia ma³e. Po¿ary rednie stanowi³y 6,43%
wszystkich po¿arów, po¿ary du¿e i bardzo du¿e stanowi³y ok. 0,11%. Wród miejscowych zagro¿eñ,
zagro¿enia lokalne stanowi³y zaledwie 5,72% a rednie i du¿e ok. 0,18%. Nie odnotowano zagro¿eñ
gigantycznych. W grupie alarmów fa³szywych zdecydowana wiêkszoæ to alarmy fa³szywe w dobrej
wierze, które stanowi³y 71,91% wszystkich alarmów fa³szywych. Spad³a iloæ alarmów fa³szywych
z instalacji wykrywania do 10,92%, w roku 2005 by³a na poziomie 13,85%. Spad³a równie¿ iloæ alarmów fa³szywych  z³oliwych z 17,17% w 2005 roku do 15,66%.
Wykres 48. Iloæ zdarzeñ w województwie ma³opolskim w latach 2005-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie
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GOSPODARKA

I. Potencja³ gospodarczy
Oprac. Andrzej Binda, Magdalena Ujejska

1. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

*

Koñcowy rezultat dzia³alnoci wszystkich podmiotów gospodarki narodowej przedstawia produkt
krajowy brutto, który równa siê sumie wartoci dodanej brutto wytworzonej przez te jednostki powiêkszonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów. Dane wartociowe i dynamiki
dotycz¹ce produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wed³ug województw i podregionów s¹
opracowywane wy³¹cznie w cenach bie¿¹cych.
W latach 2000-2004 województwo ma³opolskie zajmowa³o pi¹t¹ lokatê (po mazowieckim, l¹skim, wielkopolskim i dolnol¹skim) pod wzglêdem udzia³u w generowaniu produktu krajowego brutto,
wypracowuj¹c w kolejnych latach omawianego okresu oko³o 7,3% krajowej wartoci PKB.
Tabela 61. Produkt Krajowy Brutto w latach 2000-2004

ród³o: GUS

GOSPODARKA: I. Potencja³ gospodarczy

Dynamika przyrostu PKB w województwie jest nieco ni¿sza ni¿ w Polsce. Spowodowane jest to
s³ab¹ dynamik¹ przyrostu PKB w miecie Krakowie (121,2% w 2004 r. w stosunku do 2000r.), w którym
jednoczenie koncentruje siê ok. 42% wartoci wytworzonego PKB.
W 2004 roku wartoæ produktu krajowego brutto na 1 mieszkañca w województwie ma³opolskim
kszta³towa³a siê na poziomie 20671 z³, co stanowi³o 85,5% redniej dla kraju (11 lokata w rankingu
województw  spadek o jedna pozycje w stosunku do roku poprzedniego). W odniesieniu do 2003 roku
poziom tego miernika wzrós³ o 9,2%, natomiast w stosunku do 2000 roku  o 22,0%.
Tabela 62. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkañca

ród³o: GUS

*

Na podstawie informacji sygnalnej Nr 6/2007 Urzêdu Statystycznego w Krakowie.
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W uk³adzie podregionów najwy¿sz¹ wartoci¹ PKB na mieszkañca mo¿e pochwaliæ siê miasto
Kraków (3 miejsce w Polsce po Warszawie i Poznaniu}.
Struktura wytworzonej wartoci dodanej w województwie ma³opolskim nieco odbiega od redniej
krajowej na rzecz us³ug  zarówno rynkowych jak i nierynkowych. Natomiast pomimo liczebnie olbrzymiego zasobu gospodarstw rolnych, wartoæ dodana wytworzona przez rolnictwo jest ma zdecydowanie mniejszy udzia³ ni¿ dla reszty Polski.
Wykres 49. Struktura wartoci dodanej wed³ug rodzajów dzia³alnoci

ród³o: GUS
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2. ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA

*

Dotychczasowe próby zbadania rozwoju województw opiera³y siê g³ównie na badaniu zró¿nicowania przestrzennego poszczególnych zjawisk spo³ecznych i gospodarczych. Próba uchwycenia zjawiska w sposób syntetyczny przedstawiona przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ opiera siê
na zarówno na komponencie gospodarczym, jak i spo³ecznym, umo¿liwiaj¹c w ten sposób kompleksowe spojrzenie na ca³oæ zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem regionu. Sukces rozwojowy dziêki temu
nie jest wy³¹cznie postrzegany w kategoriach wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzglêdnieniem roli dynamiki PKB na mieszkañca, lecz równie¿ jako rozwój infrastruktury technicznej, kapita³u
ludzkiego, poprawy warunków ¿ycia i zmian w funkcjonowaniu samorz¹dów gminnych.
Dla celów badania ustalono 5 grup wskaników podzielonych na 25 podgrup:

*

Na podstawie raportu Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Sukces rozwojowy polskich województw, Gdañsk 2006
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Tabela 63. Grupy i podgrupy wskaników istotnych w ocenie sukcesu rozwojowego
województw

Do ka¿dej z podgrup przypisany zosta³ zestaw wskaników  ³¹cznie 77 wskaników podstawowych. Pozwoli³o to na wiarygodne przypisanie ka¿demu województwu w³aciwej mu miary rozwoju,
a wtórnie  lokaty w rankingu województw.
Wysoka dynamika rozwoju gospodarczego oraz kapita³u ludzkiego i spo³ecznego pozwoli³a na
zajêcie przez województwo ma³opolskie trzeciego miejsca ogó³em, po województwie mazowieckim
i podkarpackim, a tu¿ przed wielkopolskim.
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportu IBnGR

Tabela 64. Lokaty województw wed³ug grup wskaników

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportu IBnGR

GOSPODARKA: I. Potencja³ gospodarczy

Mapa 11. Wskanik sukcesu rozwojowego województw

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych IBnGR
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W rozwoju gospodarczym zaobserwowano dynamiczne przemiany struktury zwi¹zane przede
wszystkim z rozwojem sektora us³ug, przyczyniaj¹ce siê do znacz¹cej poprawy warunków pracy. Bardzo dynamicznie rozwija³ siê równie¿ sektor otoczenia biznesu, który jest jedn¹ z podwalin kszta³tuj¹cych warunki gospodarowania. Czynnikami sukcesu w zakresie kapita³u ludzkiego i spo³ecznego by³a
najszybsza w Polsce poprawa sytuacji zdrowotnej, ponadprzeciêtny wzrost poziomu wiedzy, oraz stosunkowo wolny wzrost sfery wykluczenia spo³ecznego. W zakresie poprawy warunków ¿ycia i funkcjonowania samorz¹dów dynamika jedynie nieznacznie przekracza³a wartoci przeciêtne. Powolne zmiany mia³y natomiast miejsce w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej.

3. ATRAKCYJNOÆ INWESTYCYJNA

*

Syntetyczny wskanik atrakcyjnoci inwestycyjnej województw plasuje w czo³ówce (klasa A) trzy województwa: l¹skie, mazowieckie i ma³opolskie. Wysok¹ lokatê województwo ma³opolskie zawdziêcza:
 du¿ym zasobom pracy o wysokiej jakoci
 dynamicznie rozwijaj¹cemu siê sektorowi us³ug
 dogodnemu systemowi po³¹czeñ komunikacyjnych
 rozwiniêtej infrastrukturze gospodarczej
Czynnikami wp³ywaj¹cymi na obni¿enie lokaty w rankingu by³ wysoki stopieñ ochrony rodowiska
naturalnego i wyp³ywaj¹ce st¹d ograniczenia, oraz niski poziom bezpieczeñstwa.

*

Na podstawie raportu Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Atrakcyjnoæ inwestycyjna województw i podregionów
Polski 2005, Gdañsk 2005
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Atrakcyjnoæ inwestycyjna, czêsto rozumiana jako zdolnoæ sk³onienia inwestorów do wyboru
regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji zosta³a poszerzona o dodatkowe sk³adowe obrazuj¹ce kombinacje korzyci mo¿liwych do osi¹gniêcia w trakcie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na okrelonym terenie i wynikaj¹cych ze specyficznych cech tego obszaru. Tereny posiadaj¹ce optymaln¹
kombinacjê czynników lokalizacyjnych staj¹ siê przez to atrakcyjne inwestycyjnie, gdy¿ pozwalaj¹ na
ograniczenie nak³adów inwestycyjnych i bie¿¹cych kosztów dzia³alnoci, przy jednoczesnej redukcji
ryzyka inwestycyjnego i maksymalizacji zysków.
Ka¿dy rodzaj dzia³alnoci gospodarczej determinuje w³asny zestaw czynników generuj¹cych
konkretne potrzeby. Przedmiotem analizy jest dzia³alnoæ przemys³owa, us³ugowa i zaawansowana
technologicznie.
Dla potrzeb badania wykorzystano ³¹cznie oko³o 100 zmiennych, pochodz¹cych g³ównie z badañ
statystycznych statystyki publicznej, pogrupowanych wed³ug czynników:
 dostêpnoæ transportowa,
 koszty pracy,
 wielkoæ i jakoæ zasobów pracy,
 ch³onnoæ rynko zbytu,
 poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej
 poziom rozwoju infrastruktury spo³ecznej
 poziom rozwoju gospodarczego,
 stopieñ ochrony i stan rodowiska przyrodniczego,
 poziom bezpieczeñstwa powszechnego,
 aktywnoæ regionów wobec inwestorów.

Tabela 65. Lokaty województw wed³ug grup czynników atrakcyjnoci inwestycyjnej

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportu IBnGR
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Mapa 12. Wskanik sukcesu rozwojowego województw

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych IBnGR
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4. INWESTYCJE ZAGRANICZNE W MA£OPOLSCE W 2006 R.
Wartoæ bezporednich inwestycji zagranicznych zrealizowanych na terenie Województwa Ma³opolskiego do koñca 2006 roku wynios³a blisko 7 840 mln USD. Wielkoæ inwestycji zagranicznych
systematycznie ronie od 1999 roku. 2006 rok okaza³ siê rekordowy pod wzglêdem wartoci nap³ywu
kapita³u zagranicznego, którego wartoæ szacowana jest na ok. 1 000 mln USD (na podstawie danych
Narodowego Banku Polskiego).
Wykres 50. Wartoæ inwestycji zagranicznych w województwie ma³opolskim

W koñcu 2006 r. w Województwie Ma³opolskim zarejestrowanych by³o 3207 spó³ek z udzia³em
kapita³u zagranicznego. Tylko w samym 2006 r. powsta³o 285 nowych podmiotów.
Najwiêksz¹ realizowan¹ w 2006 r. (zakoñczon¹ w po³owie 2007 r.) inwestycj¹ zagraniczn¹  nak³ady siêgaj¹ 450 mln USD  jest budowa nowej walcowni gor¹cej blach w Mittal Steel Poland oddzia³
w Krakowie. Obiekt ten jest pierwszym nowym zak³adem tego typu w Europie od 15 lat.
Czeska grupa ÈEZ za 227 mln USD kupi³a od amerykañskiego koncernu PSEG Global udzia³y
w Elektrowni Skawina. Transakcja ta, wraz z przeprowadzonym równoczenie zakupem Elektrociep³owni Elcho w Chorzowie (woj. l¹skie), jest najwiêksz¹ czesk¹ inwestycj¹ zagraniczn¹ w historii.
Wielkim przedsiêwziêciem jest budowa fabryki ciê¿arówek niemieckiego MAN Nutzfahrzeuge
w Niepo³omicach, która ³¹cznie ma kosztowaæ oko³o 160 mln USD. Wydatki poniesione przez inwestora do koñca 2006 r. wynios³y ponad 70 mln USD. Uruchomienie produkcji planowane jest na jesieñ
2007 r. Zak³ad ten bêdzie pierwszym du¿ym zak³adem produkuj¹cym samochody ciê¿arowe wzniesionym w Polsce po 1989 roku, zatrudniæ ma 650 osób. W Niepo³omicach w trakcie realizacji jest fabryka
karmy dla zwierz¹t francuskiej firmy Royal Canin o wartoci co najmniej 60 mln USD (zakoñczenie
planowane na koniec 2007 r.).
Firma Becker Pow³oki Przemys³owe rozpoczê³a w 2006 r. proces inwestycyjny w Tarnowie polegajacy na budowie nowego zak³aduprodukcyjnego (przedsiêwziêcie zakoñczone w I po³owie 2007 r.),
w którym docelowo zatrudnienie wyniesie do 150 osób. Wartoæ inwestycji to oko³o 6 mln USD.
W ostatnim czasie Kraków i jego okolice sta³y siê wiod¹c¹ lokalizacj¹ w Polsce dla firm wiadcz¹cych wyspecjalizowane us³ugi dla przedsiêbiorstw, tzw. Business Processing Outsourcing (BPO) oraz
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PAIZ oraz publikacji Inwestycje Zagraniczne w Ma³opolsce do 2005 pod
red. B.Domañskiego, Kraków 2006
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orodków badawczo-rozwojowych. O kilkaset osób powiêkszy³o siê w 2006 roku zatrudnienie w centrum outsourcingowym Cap Gemini w Krakowie. Amerykañski koncern motoryzacyjny Delphi rozwija
swoje Centrum Techniczne, w którym zgodnie z umow¹ podpisan¹ z polskim rz¹dem do koñca 2007
roku zatrudnienie wzronie do 1 100 osób. W Krakowie rozpoczê³y dzia³alnoæ centra finansowo-ksiêgowe i zarz¹dzania kadrami firm Hewitt Associates, Affiliated Computer Services i IBM. Na terenie
Krakowskiego oddzia³u Philip Morris powsta³o europejskie centrum finansowo-ksiêgowe i zarz¹dzania
kadrami, w którym zatrudnienie ma znaleæ oko³o 450 osób. Podobny orodek w Zabierzowie realizuje
firma Royal Dutch Shell, którego zakoñczenie planuje siê w 2007 r. Centrum to ma zatrudniæ 800 osób,
wartoæ inwestycji szacowana jest na co najmniej 8 mln USD.
We wrzeniu 2006 roku otwarto Galeriê Krakowsk¹, najwiêkszej z dotychczas realizowanych inwestycji w zakresie obiektów handlowo-rozrywkowo-biurowych na terenie województwa ma³opolskiego (ponad 300 mln USD). Krakowska firma GD&K Group naby³a od Wêglozbytu niedokoñczony biurowiec NOT i wspólnie z partnerem szwajcarskim (Verity Development) zamierza przebudowaæ go
w wielofunkcyjny kompleks o powierzchni oko³o 40 tys. m2.
Powierzchnia handlowa Krakowa wzbogaci³a siê w 2006 roku m.in. o nowy hipermarket budowlany francuskiej firmy Leroy Merlin. Inwestor przeznaczy³ na jego budowê oko³o 9 mln USD i zatrudni³
200 osób.
Na terenie Zielonego Parku Przemys³owego w Wojniczu Jeronimo Martins uruchomi³ w 2006 roku
nowe, du¿e centrum dystrybucji dla potrzeb sieci sklepów Biedronka. Centrum o powierzchni 22 tys. m2
docelowo ma zatrudniæ oko³o 300 osób.
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II. Rynek pracy
oprac. Agnieszka S³obodzian, Anetta Okoñska

1. ZATRUDNIENIE
Liczba osób pracuj¹cych (zatrudnionych i samozatrudnionych) w województwie ma³opolskim
w koñcu grudnia 2005 wynosi³a 1 022,6 tys. W ci¹gu roku 2005 liczba osób pracuj¹cych wzros³a
o blisko 11 tys., czyli o wartoæ wy¿sz¹ ni¿ w latach 2003 i 2004 ³¹cznie. W ci¹gu roku 2005 udzia³
pracuj¹cych mieszkañców Ma³opolski wród pracuj¹cych w kraju nie uleg³ zmianie, wynosz¹c 8,1%.
Sektor prywatny obejmowa³ prawie 3/4 pracuj¹cych.
W 2005 r. wskanik zatrudnienia (udzia³ osób pracuj¹cych w liczbie ludnoci ogó³em w wieku
15 lat i wiêcej) wyniós³ 48,3% i w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano jego wzrost o 1 punkt
procentowy (2004  47,3%). Wskanik zatrudnienia w Ma³opolsce pozostaje przeciêtnie o 2,3 pkt.
proc. wy¿szy ni¿ w kraju (pod koniec 2005 r. wskanik ten wynosi³ odpowiednio  45,9%).
Wykres 51. Wskanik zatrudnienia w Ma³opolsce na tle kraju w latach 2001-2005

ród³o: GUS

Wartoci wskanika zatrudnienia s¹ znacznie zró¿nicowane terytorialnie. Wynika to m.in. z ró¿nej
struktury gospodarki poszczególnych powiatów. Generalnie najwiêksz¹ wartoæ wskanik zatrudnienia przyjmuje w du¿ych miastach i w powiatach wiejskich, o niewielkim bezrobociu, po³o¿onych w pobli¿u miast
(powiat proszowicki, miechowski), za najni¿sz¹ w powiatach silniej zurbanizowanych (zachodnie powiaty
Ma³opolski  chrzanowski, owiêcimski). Powiaty po³udniowe i wschodnie regionu charakteryzuj¹ siê wzglêdnie wysokim wskanikiem zatrudnienia, g³ównie w wyniku wysokiego zatrudnienia w rolnictwie.
Najwy¿szy poziom zatrudnienia dotyczy grupy wiekowej 35-44 lata (80,6%), a nastêpnie grup
wiekowych 25-34 oraz 45-54 (odpowiednio  74,8% i 65,1%). Najni¿szy poziom zatrudnienia wystêpuje za wród osób w wieku 15-24 lata oraz powy¿ej 55 roku ¿ycia. Tylko 1 na 4 mieszkañców Ma³opolski w wieku 15-24 pracuje zawodowo. Wród mieszkañców powy¿ej 55 roku tylko 1/5 wykonuje dzia³alnoæ zarobkow¹. Wzrost poziomu zatrudnienia w Ma³opolsce dokona³ siê za spraw¹ osób w wieku 2544 lata, czyli osób w tzw. wieku mobilnym.

135

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

W 2005 r. zarysowa³y siê nastêpuj¹ce tendencje:
 utrzyma³ siê wzrost wskanika zatrudnienia mê¿czyzn,
 podniós³ siê wskanik zatrudnienia kobiet,
 wzrasta³ wskanik zatrudnienia zarówno mieszkañców miast jak i obszarów wiejskich,

Wskanik zatrudnienia charakteryzuje siê silnym zró¿nicowaniem ze wzglêdu na poziom wykszta³cenia.
Najwiêkszym poziomem zatrudnienia w Ma³opolsce charakteryzuj¹ siê mieszkañcy posiadaj¹cy wykszta³cenie wy¿sze (2005 r.  77,5%). Najni¿szy wskanik zatrudnienia za notuje siê dla osób z najni¿szym, co
najwy¿ej gimnazjalnym (2005 r.  21%) oraz z wykszta³ceniem ogólnokszta³c¹cym (2005 r.  37,5%).
Struktura pracuj¹cych wed³ug sektorów w Ma³opolsce ró¿ni siê od struktury ogólnopolskiej. Wród
pracuj¹cych ogó³em najwiêksz¹ grupê stanowi¹ osoby pracuj¹ce w sektorze us³ugowym (Ma³opolska
 50,4%, Polska  55,6%), a dalej w przemyle (Ma³opolska  26,6%, Polska  27,8%) oraz w rolnictwie (Ma³opolska  23,4%, Polska  16,6%).
Na przestrzeni ostatnich lat w strukturze pracuj¹cych dostrzegane s¹ nastêpuj¹ce tendencje:
 systematycznie wzrasta udzia³ osób pracuj¹cych w us³ugach;
 nieznacznie spada udzia³ osób pracuj¹cych w przemyle;
 wzrasta udzia³ osób pracuj¹cych w budownictwie;
 spada udzia³ osób pracuj¹cych w rolnictwie (pomimo wzrostu liczby pracuj¹cych w tym sektorze w 2005 r.).
W porównaniu z rokiem 2004, rok 2005 charakteryzowa³ siê znacznie wiêksz¹ dynamik¹ zmian zatrudnienia w ujêciu bran¿owym. Obni¿enie udzia³u pracuj¹cych dotyczy³o sekcji: przemys³, obs³uga nieruchomoci
i firm, ochrona zdrowia i opieka spo³eczna, transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ, pozosta³a dzia³alnoæ
us³ugowa, komunalna, spo³eczna i indywidualna. Z kolei najwiêkszy wzrost zatrudnienia nast¹pi³ w sekcjach:
edukacja (5,3%); porednictwo finansowe (10,8%); budownictwo (5,9%); oraz handel i naprawy (4,0%).
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Wykres 52. Pracuj¹cy w Ma³opolsce wg sekcji PKD w latach 2002-2005

ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny
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W 2005 r. przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w województwie ma³opolskim wynios³o
2 177,02 z³, a w Polsce  2 360,62 z³.* Na tle innych województw Ma³opolska charakteryzuje siê relatywnie niskim poziomem wynagrodzeñ. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2005 r. w Ma³opolsce
nast¹pi³ wzrost przeciêtnego poziomu wynagrodzeñ mieszkañców o 3,8%. Dynamika wzrostu p³ac
w Ma³opolsce pokrywa³a siê z dynamik¹ krajow¹.
Powiaty silniej uprzemys³owione charakteryzuj¹ siê relatywnie wy¿szym poziomem wynagrodzeñ. Najni¿szy przeciêtny poziom wynagrodzeñ wystêpuje w czêci wschodniej i po³udniowej Ma³opolski  koncentruj¹c siê w powiatach o charakterze rolniczym. Jedynie w Krakowie wynagrodzenia s¹
nieznacznie wy¿sze od redniej krajowej (103% redniej krajowej).

2. BEZROBOCIE REJESTROWANE
W 2006 r. odnotowano znaczny spadek bezrobocia  o 18,4%. Zmiany te stanowi³y kontynuacjê
tendencji obserwowanych od koñca 2003 r., przy czym w 2006 r. spadek by³ zdecydowanie silniejszy
ni¿ w 2004 r. i w 2005 r. Na koniec 2006 r. w ma³opolskich powiatowych urzêdach pracy zarejestrowanych by³o 145 261 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê w ci¹gu roku o 32 806
osób, nieco wiêcej ni¿ ³¹cznie w 2 poprzednich latach (29 961 osób). W porównaniu z koñcem 2003 r.
populacja bezrobotnych zmala³a ju¿ o prawie 1/3. Obecnie bezrobocie kszta³tuje siê na poziomie
z koñca 1999 r. (wrzesieñ, padziernik).

ród³o: opracowanie w³asne

Spadek bezrobocia dotyczy³ wszystkich powiatów województwa ma³opolskiego, z tym, ¿e jego
skala by³a zró¿nicowana. Najwy¿sze zmniejszenia liczby bezrobotnych (prawie 30%) wyst¹pi³y w powiatach suskim, mylenickim i bocheñskim, najmniejsze (7%)  w powiatach: d¹browskim i gorlickim.

*

Dane dotycz¹ wszystkich zatrudnionych.
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Wykres 53. Zmiany w liczbie bezrobotnych w Ma³opolsce w latach 1999-2006 
stan na koniec roku

Mapa 13. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w powiatach Ma³opolski w okresie 2005-2006

ród³o: opracowanie w³asne

W 2006 r. wyst¹pi³ znaczny spadek nap³ywu do bezrobocia  o 8,1% (14 534 osoby). Jednoczenie liczba wyrejestrowañ, w stosunku do wczeniejszego roku, wzros³a  o 1,4% tj. 2 760 osób.

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

Wykres 54. Ruch bezrobotnych w Ma³opolsce w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne
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Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia, podstawowy wskanik okrelaj¹cy poziom bezrobocia, wynosi³a na koniec 2006 r.
11,4% i by³a najni¿sz¹ wartoci¹ tego wskanika w kraju. Stopa bezrobocia dla Polski kszta³towa³a siê
w tym czasie na poziomie 14,9%. W Ma³opolsce wystêpuje znaczne zró¿nicowanie wysokoci stopy
bezrobocia. W grudniu 2006 r. wartoæ najwy¿sza tego wskanika stanowi³a prawie czterokrotnoæ
wartoci najni¿szej. Od lat najni¿szy poziom stopy bezrobocia notuje siê w Krakowie (5,5%  XII 2006 r.),
najwy¿szy  w powiecie nowos¹deckim (21,9%  XII 2006 r.). Relatywnie niskie bezrobocie odnotowano w Tarnowie i powiecie suskim (po 8,7 %) oraz powiatach: krakowskim (9,7%), proszowickim (9,8%),
bocheñskim (9,9%), Wysokie bezrobocie notowane jest w powiecie gorlickim (21,1%), limanowskim
(19,3%) i d¹browskim (19,1%).
Mapa 14. Stopa bezrobocia w powiatach Ma³opolski  stan na koniec 2006 roku

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie, Informacja sygnalna Nr 5/2007

Struktura bezrobotnych
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W kilku ostatnich latach w strukturze bezrobotnych obserwuje siê nastêpuj¹ce zmiany:
 spada odsetek:
 bezrobotnych z prawem do zasi³ku (za wyj¹tkiem ostatniego roku)
 bezrobotnych w wieku do 24 lat
 bezrobotnych przebywaj¹cych na bezrobociu 12  24 m-cy
 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zak³adu pracy
 stabilizuje siê odsetek:
 zamieszka³ych na wsi
 bezrobotnych przebywaj¹cych w rejestrze ponad 12 miesiêcy
 ronie odsetek:
 kobiet - wzrost w ostatnich 3 latach
 bezrobotnych przebywaj¹cych na bezrobociu powy¿ej 24 m-cy
 bezrobotnych w wieku powy¿ej 44 lat
 niepe³nosprawnych
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Od 3 lat systematycznie ronie odsetek kobiet w populacji bezrobotnych. Jest to zwi¹zane z bardziej intensywnym odp³ywem mê¿czyzn z rejestrów urzêdów pracy. W odniesieniu do koñca 2003 r.
liczba bezrobotnych mê¿czyzn spad³a o 41,6%, natomiast liczba bezrobotnych kobiet  o 19,4%.
W efekcie na koniec 2006 r. kobiety stanowi³y ju¿ 59,6%, natomiast mê¿czyni tylko 40,4% ogó³u
bezrobotnych w Ma³opolsce. Generalnie mê¿czyni s¹ grup¹ bardziej mobiln¹. Statystyki wskazuj¹, ¿e
przewa¿aj¹ oni zarówno w nap³ywie, jak i odp³ywie z rejestrów. Kobiety tymczasem dominuj¹ w grupie
d³ugotrwale bezrobotnych.
W ci¹gu ostatnich 7 lat sukcesywnie mala³ odsetek bezrobotnych w najm³odszej kategorii wiekowej, czyli do 24 lat. Jednoczenie systematycznie zwiêksza³ siê udzia³ bezrobotnych w wieku powy¿ej
44 lat. Oprócz zmian demograficznych i zwiêkszonych aspiracji edukacyjnych m³odzie¿y, jest to rezultat m.in. prowadzonych od lat, zogniskowanych na m³odzie¿y, dzia³añ aktywizacyjnych. M³odzi ludzie
ponadto chêtniej uczestnicz¹ w organizowanych przez powiatowe urzêdy pracy ró¿nych formach aktywizacji zawodowej i s¹ bardziej mobilni ni¿ bezrobotni w starszych grupach wiekowych. Potwierdza to
wy¿szy w ich przypadku udzia³ w nap³ywie i odp³ywie. W efekcie znacznie ni¿szy odsetek osób w tej
kategorii wiekowej pozostaje d³ugotrwale bez pracy. W przypadku osób starszych wystêpuje dok³adne
odwrócenie tych zale¿noci. Mniejsza liczba takich osób trafia do ewidencji powiatowych urzêdów
pracy. Jest im natomiast znacznie trudniej ponownie wróciæ na rynek pracy. Wskazuje na to wysoki w
tej grupie bezrobotnych odsetek osób pozostaj¹cych bez pracy ponad 24 m-ce. Wg stanu na koniec
2006 r. osoby takie stanowi³y prawie po³owê grupy bezrobotnych w wieku powy¿ej 44 lat. Co wiêcej
problem d³ugotrwa³ego bezrobocia przypadku starszych osób narasta.
W ostatnich latach obserwowano sta³y wzrost odsetka bezrobotnych z wykszta³ceniem wy¿szym
oraz policealnym i rednim zawodowym, przy jednoczesnym spadku udzia³u osób, które zakoñczy³y
naukê na poziomie szko³y zasadniczej zawodowej. Zmiany te s¹ odzwierciedleniem zmian w poziomie
wykszta³cenia mieszkañców Ma³opolski.
Po³owa bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad rok, przy czym odsetek bezrobotnych przebywaj¹cych na bezrobociu 12-24 m-cy sukcesywnie maleje, zwiêksza siê natomiast udzia³ pozostaj¹cych poza zatrudnieniem ponad 2 lata. W grupie tej wysoki jest odsetek kobiet, osób z niskim, co
najwy¿ej zasadniczym poziomem wykszta³cenia oraz osób w wieku powy¿ej 44 lat.
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Fundusz Pracy
W 2006 r. wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ zasi³ków dla bezrobotnych, ³¹cznie ze sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne, wynios³y w województwie ma³opolskim 149 655,7 tys. z³. W tym czasie wydatki
na dzia³ania zwi¹zane z aktywizacj¹ bezrobotnych zamknê³y siê kwot¹ 115 669,5 tys. z³
Spadek bezrobocia przy jednoczesnym systematycznym wzrocie limitu rodków przeznaczanych na aktywizacjê bezrobotnych spowodowa³y, ¿e te 2 grupy wydatków zaczê³y zbli¿aæ siê do tego
samego poziomu.
W 2006 r. limit rodków Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywnego przeciwdzia³ania
bezrobociu wyniós³ 117 529,4 tys. z³. By³ wiêc o 5% wy¿szy ni¿ w 2005 r. Od koñca 2003 r. nastêpuje
stopniowy wzrost puli rodków pozostaj¹cych w dyspozycji powiatowych urzêdów pracy na cele aktywizacji bezrobotnych.
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Wykres 55. Limit rodków Funduszu Pracy przyznane Ma³opolsce na aktywizacjê bezrobotnych w latach 1999-2006 (w tys. z³)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WUP

Wykres 56. Wykorzystanie rodków Funduszu Pracy przyznanych Ma³opolsce na aktywizacjê bezrobotnych w latach 2003-2006

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WUP
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III. Przedsiêbiorstwa
oprac. Magdalena Ujejska, Joanna Domañska, El¿bieta Sztorc, Maria Pasieka, Wies³aw Fela

1. PRZEDSIÊBIORCZOÆ
W województwie ma³opolskim w ci¹gu ostatniego roku odnotowano niewielki (o 0,1%) spadek liczby
podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzêdowym Podmiotów Gospodarki Narodowej,
w którym na koniec grudnia 2006 r. widnia³o 289,4 tys. podmiotów. Od roku 2002 liczba ta utrzymuje siê
na podobnym poziomie z nieznaczn¹ tendencj¹ rosn¹c¹, ale z minimalnym spadkiem w ostatnim roku.
Wyst¹pi³y równie¿ zmiany w ujêciu terytorialnym. Najwiêcej podmiotów, tj. 104,4 tys. by³o zarejestrowanych w miecie Kraków (36,1%), a nie jak rok wczeniej w podregionie krakowsko-tarnowskim, w którym
w 2006 r. odnotowano ich 102,8 tys. (35,5%). Podregion s¹decki zanotowa³ 82,2 tys. podmiotów gospodarczych (28,4%). Odnotowano wiêc spadek liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w podregionie krakowsko- tarnowskim o 1,9%, wzrost o 1,9% w podregionie nowos¹deckim oraz zbli¿ony
poziom w miecie Kraków (wzrost o 0,1%).
W 2006 r. w województwie ma³opolskim zarejestrowano 24,3 tys. nowych podmiotów gospodarczych (o 18,5% wiêcej ni¿ przed rokiem), w tym 20,6 tys. osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹, 2,6 tys. spó³ek, 5 spó³dzielni. Najwiêcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel
i naprawy  6,6 tys.(wzrost o 3,7% w porównaniu do ub. roku), obs³uga nieruchomoci i firm  4,6 tys.
(23,9%) oraz budownictwo  3,8 tys. (51,4%). Najwiêkszy wzrost nowo zarejestrowanych przedsiêbiorstw w odniesieniu do ubieg³ego roku odnotowano w powiecie brzeskim (34,5%), wielickim (30,4%)
oraz mylenickim i nowos¹deckim (28,0% i 28,2%).
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Mapa 15. Podmioty gospodarki narodowej wed³ug powiatów w 2006 r., stan w dniu 31 XII

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie.
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W ci¹gu 2006 r. wyrejestrowano ogó³em 24,1 tys. podmiotów gospodarczych z terenu województwa
ma³opolskiego (o 27,8% wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym), w tym 22,5 tys. osób fizycznych prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹, 1,3 tys. spó³ek, 6 przedsiêbiorstw pañstwowych i 15 spó³dzielni. Najwiêksz¹
liczbê wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych odnotowano w sekcjach: handel i naprawy  8,9 tys.
(37,1% ogó³u wyrejestrowanych), obs³uga nieruchomoci i firm  3,4 tys. (14,3%) i budownictwo  3,2 tys.
(13,3%). Bardzo du¿y wzrost ( o 112,8%) wyrejestrowanych przedsiêbiorstw, w porównaniu z ubieg³ym
rokiem, zanotowano w powiecie brzeskim. Znaczne zwiêkszenie iloci podmiotów gospodarczych wy³¹czonych z rejestru nast¹pi³o w s¹siaduj¹cym powiecie tarnowskim (o85,8%) oraz w miecie Tarnowie
(o74,0%). Powiat miechowski natomiast zanotowa³ najwiêkszy spadek iloci wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do roku poprzedniego (o 25%).
Aktywnoæ gospodarcza wg powiatów  dynamika przyrostu firm
w latach 1999-2006 (1999 =100)

GOSPODARKA: III. Przedsiêbiorstwa

Mapa 16.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie.
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Tabela 66. Podmioty wg poziomu zatrudnienia zarejestrowane w systemie REGON
(bez jednostek wewnêtrznych)  stan na 31.12.2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Dynamika przyrostu iloci przedsiêbiorstw w latach 1999  2006 wynosi³a 19,26 %.
Pod wzglêdem przedsiêbiorczoci mieszkañców, czyli liczby podmiotów w porównaniu z liczb¹
ludnoci, Województwo Ma³opolskie znajduje siê w po³owie rankingu regionów Polski, z liczb¹ 88 podmiotów na 1000 mieszkañców.
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Mapa 17.

Wskanik przedsiêbiorczoci w województwie ma³opolskim
(bez rolnictwa indywidualnego)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

2. HANDEL ZAGRANICZNY
Wartoæ obrotów handlowych Ma³opolski
Wielkoæ i dynamika eksportu polskich województw jest w znacznej mierze pochodn¹ ich potencja³u gospodarczego (si³y ekonomicznej firm zlokalizowanych na ich terenie). Ma³opolska, na tle innych regionów, zajmuje
miejsce szczególne: jest to województwo, które charakteryzuje siê jeszcze stosunkowo niewielkim wolumenem
eksportu, ale dynamika wzrostu sprzeda¿y za granicê w latach 2000-2006 nale¿a³a do najwy¿szych w kraju.
W 2006 roku eksport Ma³opolski osi¹gn¹³ kwotê 5,16 mld euro, a import 5,37 mld euro.

GOSPODARKA: III. Przedsiêbiorstwa

Wykres 57. Eksport, import oraz saldo obrotów handlu zagranicznego Ma³opolski
w latach 2000-2006 (mln euro)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki
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Analiza dynamiki eksportu i importu w latach 2000-2006 wskazuje na nastêpuj¹ce tendencje:
 w latach 2000-2006 nastêpowa³ bardzo dynamiczny wzrost eksportu Ma³opolski. W ci¹gu siedmiu lat sprzeda¿ na rynki krajów trzecich zwiêkszy³a siê z 1,62 mld euro do 5,16 mln euro (czyli
o 3,54 mld euro),
 równolegle nastêpowa³ wzrost wartoci importu, jednak dynamika zmian by³a wolniejsza. Import zwiêkszy³ siê z 2,6 mld w 2000 roku do 5,37 mld euro w 2006 (czyli o 2,77 mld euro),
 szybszy wzrost eksportu ni¿ importu spowodowa³ istotne zmniejszenie ujemnego salda wymiany z zagranic¹, które uleg³o redukcji z kwoty -977 mln euro w 2000 roku do -210 mln euro
w 2006 roku.
Wartoæ i dynamika eksportu, udzia³ w eksporcie krajowym
Ma³opolska  je¿eli chodzi o tempo i dynamikê wymiany  jest regionem wyró¿niaj¹cym siê na tle
innych województw, o czym wiadcz¹ dane dotycz¹ce obrotów handlu zagranicznego województwa.
W roku 2006 eksport województwa Ma³opolskiego wyniós³ 5,16 mld euro. Oznacza to, ¿e w porównaniu do roku 2005, wartoæ eksportu wzros³a o 1,2 mld euro.
Na tle innych województw dynamika eksportu Ma³opolski by³a bardzo wysoka. Wy¿sza mia³a miejsce jedynie w Dolnol¹skiem. W roku 2006 w stosunku do roku 2005, dynamika wartoci eksportu dla
Dolnol¹skiego wynosi³a 35,6%. Analogiczny wskanik dla Ma³opolski wyniós³ 29,5%. Warto zauwa¿yæ, ¿e wysoka dynamika wzrostu wartoci eksportu w przypadku Ma³opolski utrzymuje siê ju¿ od kilku
lat. Mo¿na z tego wnioskowaæ, ¿e w warunkach cz³onkostwa Polski w UE, firmy z regionu Ma³opolski
znakomicie radz¹ sobie na zagranicznych rynkach. W roku 2006, tak jak w latach poprzednich, relatywnie du¿e przyrosty wartoci eksportu odnotowano na rynki nowych krajów cz³onkowskich UE (które
wraz z Polsk¹ w 2004 roku wst¹pi³y do Unii Europejskiej).
Dane dotycz¹ce dynamiki stanowi¹ istotny sygna³ na temat zdolnoci do konkurowania regionu na
rynkach zagranicznych. Sprzyja temu zapewne dobra koniunktura w krajach, g³ównych partnerach
handlowych Ma³opolski.
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Wykres 58. Wartoæ eksportu województw w roku 2006 (mld euro)

ród³o: Dane wstêpne wg. Ministerstwa Gospodarki, nie zweryfikowane przez GUS.
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W 2006 r. udzia³ Ma³opolski w eksporcie krajowym wyniós³ 6,3 %. W 2005 roku by³o to 5,8 procent,
natomiast w 2004 - 5,2. W zakresie dynamiki wzrostu udzia³ów procentowych w ogólnopolskim eksporcie,
Ma³opolska zajmuje bardzo wysok¹ pozycjê. Jest to miejsce drugie  za województwem dolnol¹skim.
Eksport Ma³opolski na tle innych Województw
Wykres 59. Wartoæ eksportu per capita w 2006 roku w euro, porównanie Województwa
Ma³opolskiego w innymi województwami

W rankingu województw, najwiêkszych eksporterów, w 2006 roku Ma³opolska zajmuje 6 miejsce, za: Mazowieckim, l¹skim, Dolnol¹skim, Wielkopolsk¹ i Pomorzem. Ze wzglêdu na wspomnian¹
ju¿ wysok¹ dynamikê wzrostu eksportu Ma³opolski, dystans regionu w porównaniu do innych województw  liderów w eksporcie  maleje.
Jednym z najwa¿niejszych wskaników wykorzystywanych w analizie zmian eksportu jest jego
wartoæ w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Wed³ug wstêpnych danych, w roku 2006 dla Ma³opolski wynios³a ona 1571 euro. Pod wzglêdem wartoci eksportu per capita Ma³opolska zajmuje 8 pozycjê
poród polskich województw. Wartoæ ta  tak jak w poprzednich latach  wci¹¿ pozostaje na poziomie
ni¿szym ni¿ rednia ogólnopolska, jednak pod wzglêdem dynamiki zmian eksportu per capita, Ma³opolskie zajmuje drug¹ pozycjê, za województwem dolnol¹skim.
3. Potencja³ innowacyjny Ma³opolski
Województwo Ma³opolskie dysponuje niekwestionowanym potencja³em dla rozwoju innowacji.
Rozwiniête szkolnictwo wy¿sze, wysoki stosunek liczy zatrudnionych w sektorze badawczo-rozwojowym do liczby mieszkañców, relatywnie wysokie w skali kraju nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ tworz¹ dobre warunki dla rozwoju innowacji w regionie.
Dostêpna w Ma³opolsce dobrze wykszta³cona kadra to efekt funkcjonowania w regionie rozwiniêtego szkolnictwa wy¿szego. W 34 uczelniach województwa w roku akademickim 2005/2006 kszta³ci³o
siê w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym siê 201,1 tys. studentów.
Ma³opolska dysponuje du¿ym potencja³em w sferze badawczo-rozwojowej, który skoncentrowany
jest g³ównie w Krakowie. Zarówno pod wzglêdem zatrudnienia, jak i nak³adów na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ zajmuje drugie po województwie mazowieckim miejsce w kraju. Wed³ug stanu na ko-
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ród³o: Dane wstêpne wg. Ministerstwa Gospodarki, nie zweryfikowane przez GUS.

niec 2005 r. w tej dzia³alnoci aktywnych by³o 100 jednostek zatrudniaj¹cych 15 543 osób, z czego
1 324 osób z tytu³em naukowym profesora.*
Nak³ady na dzia³alnoæ badawcz¹ i rozwojow¹ w Ma³opolsce wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹
i w 2004 roku kszta³towa³y siê na poziomie 645 mln z³ (12,5% nak³adów kraju), w tym tylko 158,9 mln
stanowi³y nak³ady inwestycyjne na rodki trwa³e. W roku 2005 nak³ady te wzros³y o 13,4% do poziomu
732 mln z³. i w wartociach bezwzglêdnych jest to wielkoæ plasuj¹ca Ma³opolskê na drugiej pozycji
w kraju, po województwie mazowieckim. Niekorzystna jest jednak struktura nak³adów, od kilku lat pozostaje niezmienna i nadal dominuje bud¿et pañstwa (54,5%), przy zbyt ma³ym udziale rodków podmiotów gospodarczych (29,9%) i rodków UE (5,8%).
Wykres 60. Nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ w roku 2005 w przeliczeniu
na jednego mieszkañca

GOSPODARKA: III. Przedsiêbiorstwa

ród³o: Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Z analizy poda¿y innowacji w województwie ma³opolskim przeprowadzonej w ramach projektu
Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji  RIS Ma³opolska przez Centrum Innowacji Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wynika, ¿e wyniki badañ opracowywane na ma³opolskim uczelniach wy¿szych i w jednostkach badawczorozwojowych rzadko wykorzystywane s¹ w praktyce - trzy czwarte (74,6%) badanych nie sprzeda³o
w 2005 roku ¿adnego patentu. Tak niski wynik wydaje siê jednak zrozumia³y przy zestawieniu z liczb¹
za³o¿onych wniosków patentowych: blisko po³owa badanych (49,2%) nie z³o¿y³a ¿adnego wniosku,
17,5% z³o¿y³o tylko po 1. Tylko jedna instytucja z³o¿y³a w 2005 roku 18 wniosków patentowych. Dane
wskazuj¹, ¿e 63 jednostki (48 wydzia³ów ma³opolskich uczelni wy¿szych oraz 15 jednostek naukowobadawczych, które bra³y udzia³ w badaniu) z³o¿y³y w sumie 107 wniosków patentowych.**
Dzia³alnoæ innowacyjna Ma³opolskich przedsiêbiorstw
Jednym z g³ównych zadañ badania popytu na innowacje w województwie ma³opolskim przeprowadzonego w ramach projektu Wzmocnienie Regionalnej Strategii Innowacji  RIS Ma³opolska przez
Krakowski Park Technologiczny by³o zbadanie wiedzy firm na temat poda¿y innowacji oraz mo¿liwoci
*

Nauka i Technika w 2005 roku, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2005
Raport z badania poda¿y innowacji w Ma³opolsce realizowanego w ramach projektu "Wzmacnianie Regionalnej Strategii
Innowacji  RIS Ma³opolska", Jaros³aw Dzia³ek (Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), Olga
Skalska (Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska), Kraków 2006.

**

148

wspó³pracy z jednostkami i organizacjami zajmuj¹cymi siê ta dziedzin¹ w regionie. Niestety tylko
nieliczne firmy z sektora MSP zadeklarowa³y, ¿e prowadz¹ tak¹ wspó³pracê. Wed³ug zebranych
w badaniu danych takie firmy stanowi¹ jedynie 7%, natomiast pozosta³e 93% nie poszukiwa³o b¹d
nie próbowa³o nawi¹zywaæ takiej wspó³pracy, zw³aszcza gdy badan¹ jednostk¹ by³ jednoosobowy
podmiot gospodarczy.*
Wykres 61. Struktura badanych firm pod wzglêdem wspó³pracy z organizacjami poda¿y
innowacji (pytanie: Czy wspó³pracujecie Pañstwo z jednostkami poda¿y innowacji?)

ród³o: Raport z badania popytu na innowacje w Ma³opolsce realizowanego w ramach projektu Wzmacnianie Regionalnej
Strategii Innowacji  RIS Ma³opolska, £ukasz Frydrych (Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.), Kraków 2006.

*

Raport z badania popytu na innowacje w Ma³opolsce realizowanego w ramach projektu Wzmacnianie Regionalnej Strategii
Innowacji  RIS Ma³opolska, £ukasz Frydrych (Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.), Kraków 2006
**
Ibidem.
.
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¯adna firma zakwalifikowana w badaniu do kategorii redniego przedsiêbiorstwa nie zadeklarowa³a
prowadzenia wspó³pracy z organizacjami poda¿y innowacji, tylko 3 firmy sporód 15 ma³ych zadeklarowa³y prowadzenie takiej wspó³pracy i tylko 4 firmy mikro z 84 zakwalifikowanych do tej kategorii
odpowiedzia³y podobnie.
Pomimo niewielkiego odsetka firm prowadz¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ na w³asny rachunek
oraz wspó³pracuj¹cych z organizacjami poda¿y innowacji du¿a liczba badanych podmiotów stara³a siê
o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Takie dzia³anie zadeklarowa³o 47 % badanych firm, co
wiadczy o du¿ym zainteresowaniu dzia³alnoci¹ innowacyjn¹, i poszukiwaniem na ten cel specjalnych funduszy. O tym, ¿e w firmach z sektora MSP dostrzega siê wysok¹ wiadomoæ znaczenia
innowacji dla rozwoju i wzrostu konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa wiadcz¹ tak¿e odpowiedzi udzielone
na pytanie odnonie znaczenia innowacyjnoci na ró¿nych poziomach dzia³alnoci organizacji tj produktu, organizacji pracy, marketingu.**

Wykres 62. Znaczenie innowacyjnoci na ró¿nych poziomach dzia³alnoci organizacji
(poziom 1  bez znaczenia, 5  bardzo wa¿na)

ród³o: Raport z badania popytu na innowacje w Ma³opolsce realizowanego w ramach projektu Wzmacnianie Regionalnej
Strategii Innowacji  RIS Ma³opolska, £ukasz Frydrych (Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.), Kraków 2006.
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75 firm (73 %) uwa¿a innowacyjnoæ na poziomie produktu za wa¿n¹ lub bardzo wa¿n¹, podobnie, je¿eli chodzi o innowacyjnoæ procesów produkcyjnych i us³ugowych 81 (79%) odpowiedzi,
73 (70%) na poziomie marketingu i 83 (80%) na poziomie organizacji pracy.
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ród³o: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

Tabela 67. Wielkoæ rodków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (wczeniej Komitet
Badañ Naukowych) na dzia³alnoæ naukow¹ i innowacyjn¹ w województwie ma³opolskim (w tysi¹cach z³otych)

IV. Rolnictwo
oprac. Stanis³aw Sorys, Stanis³aw Flaga, Barbara P³awecka, Anna wi¹tek, Krzysztof Jab³oñski

1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU
Uwarunkowania naturalne
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Ma³opolsce determinuj¹ przede wszystkim bardzo zró¿nicowane warunki przyrodnicze. Obszar województwa cechuje najwiêksza w kraju pionowa rozpiêtoæ terenu  od
p³askich terenów Kotliny Sandomierskiej (ok. 200 m n.p.m) po wysokie szczyty Tatr (pow. 2 300 m n.p.m).
W Ma³opolsce wystêpuje 7 piêter klimatycznych oraz najwy¿sze w skali Polski sumy opadów rocznych (8001 000 mm a w Tatrach do 1 700 mm). Warunki te wp³ywaj¹ na zró¿nicowanie zasobnoci gleb województwa.
W po³udniowej czêci przewa¿aj¹ gleby p³ytkie, silnie szkieletowe, nara¿one na procesy erozyjne, o niskiej
przydatnoci rolniczej. W znacznej czêci Ma³opolski (pó³nocna i centralna czêæ) wystêpuj¹ jednak kompleksy bardzo dobrych gleb, tj. czarnoziemów i gleb brunatnych oraz urodzajne mady. W pokrywie glebowej
u¿ytków rolnych, gleby poszczególnych klas bonitacyjnych zajmuj¹ kolejno: klasa IV (37,3%); klasa III (26,5%);
klasa V (20,7%); klasa VI (9,0%); klasa II (5,2%); klasa I (1,3%).
redni wskanik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi w Ma³opolsce 68 pkt (kraj:
66,6 pkt), przy czym wykazuje on znaczne zró¿nicowanie przestrzenne, kszta³tuj¹c siê w granicach od
29,7 pkt dla Zakopanego do 102,8 pkt dla Proszowic.
Charakterystyka gospodarstw rolnych
Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie liczba oraz struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w 2006 roku nie odbiega³a od danych z roku 2005. Szczegó³owe informacje obrazuj¹ce
dynamikê zmian w/w parametrów zostan¹ przedstawione w raporcie za rok 2007. Zostan¹ wówczas
uwzglêdnione najnowsze wyniki badañ statystycznych przeprowadzonych w cyklu dwuletnim.
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Wykres 63. Udzia³ powierzchni poszczególnych grup u¿ytków rolnych w ogólnej powierzchni
u¿ytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych

ród³o: Dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Grupy producenckie
Od 1 stycznia 2006 r. wpis grup producentów rolnych do rejestru odbywa siê w trybie decyzji
administracyjnej wydawanej przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego. W 2006 roku w rejestrze,
prowadzonym przez Marsza³ka Województwa zarejestrowanych by³o 12 grup producentów rolnych,
oraz 2 wstêpnie uznane grupy owoców i warzyw. W ci¹gu roku z rejestru grup producenckich skrelono
1 grupê tj: 24 maja 2006 roku  Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw dla Tymbark S.A.
Oprócz rejestru Grup Producentów Rolnych prowadzony jest drugi w którym, widniej¹ dwie wstêpnie uznane grupy owoców i warzyw.
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Tabela 68. Zestawienie rolniczych grup producentów rolnych oraz wstêpnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw wpisanych do Rejestru Marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego w latach 2002-2006 (stan na grudzieñ 2006)
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2. PRODUKCJA ROLINNA
Powierzchnia zasiewów w województwie ma³opolskim w 2006 r. wynosi³a 409,4 tys. ha (3,6%
zasiewów krajowych) i by³a wiêksza ni¿ przed rokiem o 1,9%. Powierzchnia od³ogów i ugorów w gospodarstwach rolnych wynosi³a 46,9 tys. ha, co stanowi³o 10,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych.
Rok 2006 nie by³ korzystny dla produkcji rolniczej. Osi¹gniête plony g³ównych ziemiop³odów by³y
ni¿sze ni¿ w roku poprzednim. G³ówn¹ przyczyn¹ s³abszego plonowania by³a okresowa susza glebowa, która utrzymywa³a siê od po³owy czerwca do koñca lipca.
Zbiory g³ównych ziemiop³odów rolnych i ogrodniczych w 2006 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 zbo¿a ogó³em  648,3 tys. ton, tj. o 24,0% mniej ni¿ przed rokiem,
 rzepak i rzepik  8,3 tys. ton, tj. na poziomie zbli¿onym do roku ubieg³ego,
 ziemniaki v 671,7 tys. ton, tj. o 23,1% mniej ni¿ w 2005 r.,
 buraki cukrowe v 66,2 tys. ton, tj. o 22,8% mniej od zbiorów ubieg³orocznych,
 warzywa gruntowe  537,0 tys. ton, tj. o 12,6% mniej w porównaniu z rokiem ubieg³ym,
 owoce z drzew  130,2 tys. ton, tj. o 2,1% mniej ni¿ w 2005 r.,
 owoce jagodowe  28,1 tys. ton, tj. o 8,9% mniej od uzyskanych przed rokiem.

GOSPODARKA: IV. Rolnictwo

Tabela 69. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory g³ównych ziemiop³odów

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Powierzchnia uprawy zbó¿ ogó³em wynosi³a 252,9 tys. ha i by³a mniejsza ni¿ w roku 2005
o 1,2%. W ogólnej powierzchni zasiewów zbo¿a stanowi³y 61,8%, tj. o 1,8 pkt procentowego mniej ni¿
przed rokiem. Udzia³ naszego województwa w krajowej powierzchni zbó¿ wynosi³ 3,0%.
Zbo¿a podstawowe z mieszankami uprawiano na powierzchni 241,7 tys. ha. Area³ uprawy zbó¿
intensywnych (pszenicy, jêczmienia, pszen¿yta) zmniejszy³ siê w stosunku do roku ubieg³ego o 2,6%
i wynosi³ 167,0 tys. ha. Udzia³ zbó¿ intensywnych w grupie zbó¿ podstawowych z mieszankami wynosi³
69,1% (w Polsce 57,4%).
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Tabela 70. Struktura zasiewów zbó¿ podstawowych z mieszankami zbo¿owymi

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

rednie plony zbó¿ podstawowych z mieszankami zbo¿owymi oszacowano na 24,5 dt/1 ha, tj. o 7,3 dt
z 1 ha (o 23,0%) mniej ni¿ w 2005 r. Zbiory zbó¿ podstawowych z mieszankami oceniono na 592,4 tys. ton,
tj. o 23,1% mniej ni¿ w roku poprzednim. Wszystkie gatunki zbó¿ podstawowych plonowa³y zdecydowanie s³abiej w porównaniu z plonami uzyskanymi w roku ubieg³ym.

ród³o: ..................................

Zbiory zbó¿ ozimych oszacowano na 285,3 tys. ton, tj. mniej ni¿ w roku poprzednim o 32,9%.
Jest to wynikiem mniejszej powierzchni oraz ni¿szych plonów. Plony zbó¿ ozimych okrelono na 24,5 dt
z 1 ha, tj. ni¿ej o 26,0% ni¿ przed rokiem.
Przy plonach zbó¿ jarych ocenionych na 24,6 dt z 1 ha, tj. o 5,6 dt z 1 ha ni¿szych od ubieg³orocznych, zbiory wynosi³y 307,1 tys. ton, tj. o 11,1% mniej ni¿ w 2005 r. Siewy zbó¿ jarych z powodu
pónego zejcia okrywy nie¿nej by³y znacznie opónione i prowadzone prawie równoczenie dla
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Wykres 64. Struktura zbiorów zbó¿ w 2006 r.

wszystkich gatunków. Wschody i pocz¹tkowy okres wegetacji zbó¿ jarych przebiega³ w dobrych warunkach. Podobnie jak w przypadku zbó¿ ozimych o uzyskaniu s³abych plonów zadecydowa³y niekorzystne warunki w fazie dojrzewania.
Tabela 71. Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory zbó¿

GOSPODARKA: IV. Rolnictwo

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku wynosi³a 3,0 tys. ha i by³a wiêksza ni¿ przed rokiem
o 6,1%. Zasiewy rzepaku jarego stanowi³y 7,4% ogólnej powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku. Plony
rzepaku oszacowano na 27,6 dt/ha, tj. o 1,4 dt/ha (o 4,8%) ni¿ej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Przy wiêkszej powierzchni uprawy i nieco s³abszym plonowaniu zbiory rzepaku i rzepiku, wynosz¹ce
8,3 tys. ton, by³y zbli¿one do zbiorów osi¹gniêtych w 2005 r.
Plantacje rzepaku ozimego przezimowa³y stosunkowo dobrze. Póniejszy przebieg wegetacji by³
prawid³owy w sprzyjaj¹cych warunkach. Lipcowe upa³y nie zaszkodzi³y ju¿ rzepakowi ozimemu, obni¿y³y natomiast znacz¹co plony rzepaku jarego.
Pod uprawê ziemniaków przeznaczono w 2006 r. 44,8 tys. ha, tj. o 4,3 tys. ha (8,8%) mniej ni¿
przed rokiem. W ostatnich kilku latach obserwuje siê systematyczne ograniczenie area³u uprawy ziemniaków. Udzia³ województwa ma³opolskiego w krajowej powierzchni uprawy ziemniaków wynosi³ 7,5%.
Sadzenie ziemniaków by³o opónione. Wschody i pocz¹tkowy przebieg wegetacji przebiega³ w sprzyjaj¹cych warunkach, jednak bardzo wysokie temperatury i susza glebowa w okresie letnim zadecydowa³y o s³abym plonowaniu. Okres wegetacji uleg³ skróceniu. Du¿y by³ procent bulw drobnych.
Plony ziemniaków oszacowano na 150 dt/ha, tj. o 28 dt/ha (15,7%) ni¿ej w stosunku do 2005 r.
Przy zmniejszonym areale uprawy i s³abszych plonach zbiory ziemniaków wynosi³y 671,7 tys. ton, tj.
o 23,1% mniej w porównaniu z produkcj¹ osi¹gniêt¹ w 2005 r.
Buraki cukrowe uprawiano na powierzchni 1,4 tys. ha, tj. mniejszej o 19,6% w odniesieniu do
powierzchni z 2005 r. Plony buraków cukrowych by³y ni¿sze od ubieg³orocznych o 3,9% i wynosi³y 472
dt/ha. Przy ograniczonej powierzchni i ni¿szych plonach produkcja buraków cukrowych, wynosz¹ca
66,2 tys. ton, by³a mniejsza w porównaniu z uzyskan¹ w 2005 r. o 22,8%.
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Wschody i pocz¹tkowy wzrost buraków cukrowych przebiega³ w korzystnych warunkach. Lipcowe
upa³y zahamowa³y wzrost rolin. Poprawa warunków wilgotnociowych w sierpniu oraz d³uga i ciep³a
jesieñ wp³ynê³y na osi¹gniêcie zadawalaj¹cych plonów.
Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych ³¹cznie z upraw¹ w ogrodach przydomowych wynosi³a 22,4 tys. ha i by³a mniejsza od ubieg³orocznej o 0,6 tys. ha.
Tabela 72. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory warzyw gruntowych

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Zbiory warzyw gruntowych wynios³y 537,0 tys. ton, tj. o 12,6% mniej od uzyskanych w roku ubieg³ym. Zbiory wszystkich podstawowych gatunków warzyw by³y mniejsze ni¿ przed rokiem, przy czym
najwiêkszy spadek produkcji wyst¹pi³ w przypadku cebuli.

ród³o: ..............................

O s³abszych zbiorach warzyw zadecydowa³y g³ównie warunki pogodowe, które utrzymywa³y siê w
okresie letnim. Nadmierne nas³onecznienie, wysokie temperatury przy znacznych niedoborach wilgoci
w glebie ograniczy³y wzrost warzyw.
£¹czne zbiory owoców w 2006 r. oceniono na 158,3 tys. ton, tj. o 3,4% mniej ni¿ przed rokiem.
Owoców z drzew zebrano 130,2 tys. ton, tj. o 2,1% mniej w porównaniu z 2005 r. Zadawalaj¹ce by³y
zbiory jab³ek, wy¿sze od zbiorów ubieg³orocznych o 8,1%. Jab³onie przezimowa³y dobrze, kwit³y obficie, a drzewa utrzyma³y wystarczaj¹c¹ iloæ zawi¹zków do osi¹gniêcia dobrych plonów. Wystêpuj¹ca
w okresie letnim susza ograniczy³a przyrost masy owoców, jednak póniejsza poprawa warunków
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Wykres 65. Struktura zbiorów warzyw gruntowych w 2006 r.

wilgotnociowych i d³uga ciep³a jesieñ wp³ynê³a korzystnie na osi¹gniête plony. Z pozosta³ych gatunków drzew owocowych uzyskano ni¿sze zbiory ni¿ w roku poprzednim. Bardzo s³abo owocowa³y czerenie, winie, liwy, brzoskwinie i morele. W gatunkach tych wyst¹pi³y znaczne uszkodzenia mrozowe
pêdów. Kwitnienie by³o bardzo s³abe, a iloæ zawi¹zanych owoców niewielka.
Tabela 73. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory owoców z drzew

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Zbiory owoców jagodowych ocenione na 28,1 tys. ton by³y ni¿sze o 8,9% w porównaniu z rokiem
poprzednim. Spadek zbiorów wyst¹pi³ w przypadku malin, porzeczek, agrestu i pozosta³ych jagodowych. Okrywa nie¿na uchroni³a krzewy owocowe przed przemarzniêciem. Niedobory wilgoci, szybkie
dojrzewanie przy upalnej pogodzie powodowa³y, ¿e owoce by³y drobne i ma³o dorodne.
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Tabela 74. Powierzchnia uprawy, plony i zbiory z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Powierzchnia truskawek (z uwzglêdnieniem uprawy truskawek w ogrodach przydomowych) by³a zbli¿ona do ubieg³orocznej. Zbiory truskawek oszacowano na 11,4 tys. ton, tj. o 4,5% wiêcej ni¿ w roku poprzednim.

3. PRODUKCJA ZWIERZÊCA
Pog³owie byd³a w koñcu listopada 2006 r. wynosi³o w Ma³opolsce 220,8 tys. sztuk. W porównaniu
z listopadem 2005 r. nast¹pi³ spadek liczebnoci stada ogó³em o 44,9 tys. sztuk, tj. o 16,9%. Zmniejszeniu uleg³a liczebnoæ byd³a w ka¿dej grupie wiekowej. Najwiêkszy spadek zanotowano w przypad-
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ku byd³a w wieku 1-2 lata (o 21,4%) i ciel¹t w wieku poni¿ej 1 roku (o 18,2%), co zapewne znajdzie
odbicie w strukturze stada w nastêpnym roku.
Tabela 75. Pog³owie byd³a  stan w koñcu listopada 2006

Obsada byd³a na 100 ha u¿ytków rolnych w listopadzie 2006 r. w województwie ma³opolskim wynosi³a 33,8 sztuki, w tym 19,6 sztuk krów (w Polsce odpowiednio: 33,1 sztuki, w tym 16,8
sztuk krów).
Zmniejszenie liczebnoci pog³owia byd³a jest zwi¹zane z pogarszaj¹cymi siê warunkami
ekonomicznymi produkcji ¿ywca wo³owego, tj. z niewielkim wzrostem cen skupu ¿ywca przy
znacznym wzrocie cen ziemiop³odów paszowych, spowodowanym mniejszymi zbiorami pasz
i zbó¿ w 2006 r.
Pog³owie owiec ogó³em w województwie ma³opolskim w koñcu listopada 2006 r. wynosi³o 87,8 tys.
sztuk i by³o o 4,0 tys. sztuk, tj. o 4,4% ni¿sze ni¿ w listopadzie 2005 r., przy czym liczebnoæ maciorek
wzros³a o 6,4%. Tendencjê wzrostow¹ w tej grupie owiec obserwuje siê ju¿ od 2003 r.
Obsada owiec ogó³em na 100 ha u¿ytków rolnych w listopadzie 2006 r. w województwie ma³opolskim by³a nieco ni¿sza ni¿ przed rokiem i wynosi³a 12,6 sztuk.
Pog³owie trzody chlewnej w koñcu listopada 2006 r. w województwie ma³opolskim wynosi³o 495,9 tys.
sztuk i by³o ni¿sze o 30,8 tys. sztuk, tj. o 5,8% w stosunku do listopada 2005 r. Nie zanotowano znacz¹cej zmiany w pog³owiu loch ogó³em. W odniesieniu do listopada 2005 r. nast¹pi³ niewielki spadek
pog³owia  o 0,5 tys. sztuk, tj. o 1,0%.
Obsada trzody chlewnej na 100 ha u¿ytków rolnych w listopadzie 2006 r. w województwie ma³opolskim wynosi³a 71,4 sztuk, w tym loch 8,0 sztuk. W stosunku do roku 2005 nast¹pi³ niewielki spadek
w obsadzie trzody ogó³em, a obsada loch utrzyma³a siê prawie na niezmienionym poziomie.
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ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

4. PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA
REALIZACJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR)
P³atnoci bezporednie do gruntów rolnych
Do 31 grudnia 2006 r. na licie podmiotów wpisanych do ewidencji producentów znalaz³o siê 190 067
gospodarstw. Beneficjenci p³atnoci bezporednich z³o¿yli ³¹cznie 140 344 wnioski o jednolite p³atnoci obszarowe, obejmuj¹ce 524 165 ha. Na uzupe³niaj¹ce p³atnoci obszarowe z³o¿ono 138 357 wniosków, których powierzchnia deklarowana wynios³a 449 568 ha.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
Dzia³anie 1: Renty strukturalne s³u¿y³o zachêceniu rolników w wieku przedemerytalnym do
zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci rolniczej i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych m³odszym nastêpcom. W 2006 r. beneficjenci z³o¿yli 2 561 wniosków i wydano 1 039 decyzji przyznaj¹cych
pomoc na ³¹czn¹ kwotê 1 522 440 z³. W wyniku zrealizowanych dzia³añ beneficjenci przekazali nastêpcom 1 039 gospodarstw rolnych.
Dzia³anie 2: Wspieranie gospodarstw niskotowarowych mia³o na celu wzmocnienie potencja³u gospodarstw przez zobowi¹zanie ukierunkowania ich produkcji na rynek. £¹cznie od pocz¹tku stycznia
do koñca grudnia 2006 r. z³o¿ono 15 730 wniosków, wydano 9 764 decyzji przyznaj¹cych pomoc oraz
zrealizowano p³atnoci na ³¹czn¹ kwotê 48 458 706 z³.
Dzia³anie 3: Wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW) jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych po³o¿onych
na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze wzglêdu na niekorzystne warunki naturalne. Dop³aty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, po³o¿onych na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania kompensuj¹ istniej¹ce utrudnienia w stosunku do gospodarstw po³o¿onych poza strefami ONW. W 2006 r. zarejestrowano 55 813 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Deklarowana powierzchnia ONW wynios³a 192 063 ha.
Dzia³anie 4: Wspieranie przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t zwane Programem rolnorodowiskowym, obejmowa³o 7 przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych.
Pakiety rolnorodowiskowe by³y zwi¹zane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochronê rodowiska, zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem zasobów
genetycznych zwierz¹t gospodarskich. W 2006 r. wydano 6 214 decyzji przyznaj¹cych wsparcie
w wysokoci 11 901 640 z³.
Dzia³anie 5: Zalesianie gruntów rolnych. W ramach kampanii 2006 z³o¿ono 159 wniosków na
³¹czn¹ powierzchniê wynosz¹c¹ 213 ha i wydano 31 postanowieñ o spe³nieniu niezbêdnych warunków
o przyznanie p³atnoci na zalesianie gruntów rolnych.
Dzia³anie 6: Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej mia³o na
celu wsparcie realizacji przedsiêwziêæ w zakresie trzech standardów UE:
 wyposa¿enie gospodarstw w urz¹dzenia do przechowywania nawozów naturalnych,
 dostosowanie gospodarstw rolnych produkuj¹cych mleko do standardów UE w zakresie poprawy warunków higienicznych udoju,
 dostosowanie ferm kur niosek.
W 2006 r. w ramach dzia³ania 6 wydano 905 decyzji przyznaj¹cych pomoc i zrealizowano p³atnoci na ³¹czn¹ kwotê 17 274 605 z³.
Dzia³anie 7: Grupy producentów rolnych mia³o na celu podniesienie dochodów rolników dziêki
zmniejszeniu kosztów marketingu produktów, a tak¿e poprawê jakoci produkcji w wyniku stosowania wspólnych technologii produkcji oraz konfekcjonowania produktów. W 2006 r. na terenie Województwa Ma³opolskiego z³o¿ono 3 wnioski o pomoc, w ramach których wydano decyzje na ³¹czn¹ kwotê 228 720 z³.
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O pomoc finansow¹ w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw wyst¹pi³y dwie organizacje. W wyniku
zrealizowanych dzia³añ beneficjenci pomocy otrzymali rodki finansowe w wysokoci 3 129 457 z³.
ród³o: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
Dzia³ania wdra¿ane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego
Województwo Ma³opolskie w roku 2006 kontynuowa³o realizacjê wszystkich 3 dzia³añ wdra¿anych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.
Scalanie gruntów
W ramach og³oszonych naborów (II) z³o¿ono ³¹cznie 2 wnioski do dzia³ania 2.2 Scalanie gruntów
na kwotê 4 639 274 z³ (UE+ BP).
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
W ramach dzia³ania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
w ramach I naboru wp³ynê³o 121 wniosków o p³atnoæ na kwotê dofinansowania 22 182 370 z³ (EFOIGR). W ramach II naboru zosta³o z³o¿onych 137 wniosków o dofinansowanie, a pozytywnie zaopiniowano 76 projektów na kwotê 22 192 436 z³.
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
W ramach I naboru wniosków do dzia³ania 2.5 zosta³o wydanych 10 decyzji na realizacjê projektów, na kwotê 21 764 626 z³. W II naborze Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych z³o¿y³ 4
wnioski o dofinansowanie na ³¹czn¹ kwotê 17 613 430 z³ (UE+BP). Dwa wnioski przesz³y pozytywnie
ocenê formalno-merytoryczn¹ i zosta³y zakwalifikowane do dofinansowania. Na realizacjê dzia³ania
2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego na dzieñ
31 grudnia 2006 roku dysponowa³ kwot¹ w wysokoci 13 397 302,00 z³.

5. ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Ochrona ró¿norodnoci biologicznej i jej zrównowa¿onego wykorzystania na terenach rolniczych
jest jedn¹ z najistotniejszych kwestii podnoszonych na forum miêdzynarodowym. Dzia³ania te s¹ szczególnie wa¿ne w Ma³opolsce, gdzie obszary u¿ytkowane rolniczo zachowa³y w du¿ej czêci swoje walory pó³naturalne.
Od chwili przyst¹pienia Polski do struktur Unii Europejskiej (2004) rolnictwo ekologiczne zosta³o
objête programami rozwoju obszarów wiejskich. Wraz z akcesj¹ i wprowadzeniem dop³at do gospodarstw prowadz¹cych produkcjê metodami ekologicznymi nast¹pi³ gwa³towny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych w województwie ma³opolskim. W 2005 r. statystyki wykazywa³y 1177 gospodarstw ekologicznych w Ma³opolsce. Na pocz¹tku 2006 r. by³o takich gospodarstw 1354, natomiast na
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ród³o: opracowania w³asne UMWM

koniec 2006 r., w ró¿nym stadium rejestracji by³o 1694 gospodarstw. Pod wzglêdem liczby tego typu
gospodarstw województwo plasuje siê na pierwszym miejscu w Polsce.
Mapa 18.

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce wg. województw (styczeñ 2006)

ród³o: GIJHAR-S

Za rozwojem rolnictwa ekologicznego w Ma³opolsce przemawiaj¹ warunki przyrodnicze, struktura
rolnictwa oraz wzglêdy spo³eczne. Proces ten jest zjawiskiem bardzo korzystnym z uwagi na rosn¹cy
popyt na zdrow¹ ¿ywnoæ - zarówno na rynkach lokalnych, jak i zewnêtrznych. Jako przyczynê dynamicznego rozwoju produkcji ekologicznej w województwie podaje siê najczêciej wzrost wiadomoci
konsumentów. Wynika on nie tylko z prowadzonej edukacji ekologicznej, ale przede wszystkim z nadmiernej chemizacji ¿ywnoci produkowanej metodami przemys³owymi.
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Mapa 19.

ród³o: MODR
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Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie ma³opolskim wg. powiatów,
³¹cznie z gospodarstwami, które s¹ na etapie przestawiania produkcji (grudzieñ 2006)

Z zestawienia wynika, ¿e najwiêcej gospodarstw ekologicznych znajduje siê na terenie powiatu
limanowskiego, nowos¹deckiego, gorlickiego i bocheñskiego.
Sektor rolnictwa ekologicznego znajduje siê obecnie w pocz¹tkowej fazie budowania rynku dla
swoich produktów. Jest to mo¿liwe dziêki rozwiniêciu jasno okrelonego sposobu wytwarzania produktów, systemowi kontroli oraz zaufaniu klientów do jakoci produkcji rzeczywistej.
Podstawow¹ form¹ dystrybucji produktów ekologicznych jest bezporednia dostawa od rolnika do
konsumenta. Taki system wymiany wzmacnia powi¹zanie rolników z konsumentami, co jest jednym
z g³ównych za³o¿eñ rolnictwa ekologicznego. Pomimo tego najszybciej rosn¹cym kana³em dystrybucyjnym jest sprzeda¿ produktów ekologicznych w sklepach specjalistycznych i za porednictwem supermarketów. Coraz wiêcej ekologicznych produktów ¿ywnociowych jest przygotowywanych i konsumowanych w ramach us³ug cateringowych.
W Polsce, podobnie jak w innych pañstwach cz³onkowskich UE, istnieje mo¿liwoæ sprzeda¿y
tylko takich produktów ekologicznych, które posiadaj¹ logo krajowej lub lokalnej instytucji kontroluj¹cej
i certyfikuj¹cej. Otrzymanie certyfikatów jakociowych jest wa¿nym elementem systemu kontroli gospodarstw na etapie produkcji ¿ywnoci od pola do sto³u. Dodatkowej kontroli i cis³ym re¿imom
technologicznym podlega równie¿ proces przetwarzania ¿ywnoci ekologicznej.
Podstaw¹ uznania ka¿dego gospodarstwa za ekologiczne jest poddanie go kontroli przez uprawnione jednostki certyfikuj¹ce. W 2006 r. upowa¿nienie Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie do
kontrolowania gospodarstw ekologicznych na terenie ca³ego kraju uzyska³o siedem jednostek, przy
czym piêæ z nich przyst¹pi³o do kontrolowania gospodarstw w Ma³opolsce: Agro Bio Test Sp. z o.o.,
Bioekspert sp. c., COBICO Sp. z o.o., Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o., PCBC S.A.
W systemie obs³ugi gospodarstw ekologicznych oprócz firm kontrolnych upowa¿nionych do nadawania atestu dzia³a równie¿ instytucja nadzoruj¹ca proces certyfikacji gospodarstw (Wojewódzki Inspektorat Handlu Artyku³ami Rolno-Spo¿ywczymi w Krakowie) oraz jednostka spe³niaj¹ca rolê p³atnika
dotacji (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

6. PROMOCJA MA£OPOLSKIEJ WSI I PRODUKCJI ROLNICZEJ
Dbaj¹c o promocjê tradycyjnych produktów spo¿ywczych i ma³opolskiego rolnictwa Samorz¹d
Województwa Ma³opolskiego w 2006 roku zrealizowa³ i inicjowa³ wiele ciekawych przedsiêwziêæ. Sporód nich do najwa¿niejszych nale¿¹:

W dniach 16-19 lutego 2006 r. odby³y siê najwiêksze wiatowe Targi Ekologiczne BioFach
w Norymberdze. Polska zosta³a wybrana krajem roku 2006.
Na Targach w 2006 roku Polskê reprezentowa³ ponad 80 przedsiêbiorstw i organizacji zwi¹zanych z ekologi¹ w tym najwiêcej z Ma³opolski  18.
W targach uczestniczy³a najwiêksza jak dot¹d liczba krajów (73) i wystawców  2078 (najwiêcej
z Niemiec  713, W³och  278, Hiszpanii  187 i Francji  109). Szacuje siê, i¿ targi odwiedzi³o
blisko 40 000 osób.
 Eliminacje wojewódzkie przedsiêwziêcia pn. Inicjatywa Pozytywistyczna Polski Producent ¯ywnoci
Województwo Ma³opolskie ju¿ po raz siódmy uczestniczy³o w przedsiêwziêciu pn. Inicjatywa
Pozytywistyczna Polski Producent ¯ywnoci organizowanym przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu.
Do pierwszego etapu konkursu (wojewódzkiego) zg³oszone zosta³y 33 firmy. Kapitu³a Województwa Ma³opolskiego ds. Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent ¯ywnoci 2006,
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 udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach w Norymberdze

sporód zg³oszonych wy³oni³a i nominowa³a 8 produktów do tytu³u Polski Producent ¯ywnoci
2006. S¹ to: polêdwica M¹drego  Zak³ad Masarski Stanis³aw M¹dry, Danuta M¹dra, Andrzej
M¹dry s.c.; naturalne soki owocowe t³oczone - P.P.U.H T³ocznia Maurer; ciastka ekologiczne 
Piekarnia Z³oty K³os s.c. z Dobczyc; jod³ownicki ko³acz z serem - Piekarnia  Cukiernia Antoni
Krzyciak; kie³basa ekstra krajowa - Wyrób wêdlin tradycyjnych Wolarek sp.j; makaron gryczany - Elmak z Nowego Winicza; serek Smakosz  OSM w Skale; warzywa na patelnie  Przedsiêbiorstwo Przemys³u Ch³odniczego Fritar. Sporód wymienionych, firmy: Elmak z Nowego
Winicza, OSM w Skale oraz Fritar ostatecznie otrzyma³y w etapie ogólnopolskim konkursu
tytu³ Polski Producent ¯ywnoci 2006.
 wiêto Chleba  Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych
W dniach 10-11 czerwca 2006 r. na Placu Wolnica odby³o siê wiêto Chleba  Festiwal Produktów Tradycyjnych i Regionalnych.
Wielu wystawców prezentuj¹cych siê na placu przygotowa³o tradycyjne produkty spo¿ywcze
pochodz¹ce i charakterystyczne dla Ma³opolski, które mo¿na by³o równie¿ zdegustowaæ. wiêto ma charakter pikniku rodzinnego po³¹czonego z prezentacjami orkiestr i kapel regionalnych,
wystêpami zespo³ów tanecznych oraz degustacj¹ produktów, potraw i pieczywa regionalnego.
Udzia³ Województwa Ma³opolskiego w zadaniach o charakterze rolniczym m.in. Tarnowskiej Paradzie Konnej w Klikowej w dniu 3 wrzenia 2006 r. , Do¿ynkach Województwa Ma³opolskiego w dniu
3 wrzenia 2006 r., Targach Zdrowego ¯ycia i ¯ywnoci Ecolife w Tarnowie w dniach 6-8 padziernika
2006 r., wystawie Rolniczej Agropromocja w Nawojowej w dniach 9-10 wrzenia, wystawie rolniczej
Agro  Krak w dniach 20-21 maja 2006 r., Charsznickich Dniach Kapusty w dniu 10 wrzenia 2006 r.,
Miêdzynarodowych Targach Polagra Farm 2006 w dniach 12-15 padziernika 2006 r.
Produkty tradycyjne
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W 2006 roku wpisanych zosta³o 9 produktów na Listê Produktów Tradycyjnych i s¹ to: ³ukowicka
liwka suszona, nasiona fasoli Piêkny Ja z Doliny Dunajca, suska sechloñska, charsznicka kapusta
kwaszona, obwarzanek krakowski, tuszka gêsi zatorskiej, liwowica wyborna, jab³ko z Raciechowic,
jod³ownicki ko³acz z serem. Dotychczas na Listê Produktów Tradycyjnych wpisanych jest 20 wyrobów.
Poza ww. s¹ to: precelek krakowski, kie³basa lisiecka, oscypek, ¿entyca, bryndza podhalañska, bundz/
bunc, redyko³ka, liwowica ³¹cka, jab³ka ³¹ckie, sól wielicka oraz chleb pr¹dnicki.
W 2006 roku Departament rodowiska i Rozwoju Wsi UMWM w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej realizowa³ cztery projekty wspó³pracy dotycz¹ce tematyki produktów tradycyjnych i regionalnych
z Regionem Rhone-Alpes we Francji.
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V. Przemys³
oprac. Katarzyna ¯arnik-Chojnacka

1. PRZEMYS£ MA£OPOLSKI NA TLE KRAJU
Produkcja sprzedana przemys³u w województwie ma³opolskim w roku 2006 osi¹gnê³a wartoæ
47 933,6 mln z³, co stanowi 6,4% potencja³u przemys³owego kraju. Udzia³ województwa w produkcji
przemys³owej Polski w latach 1999-2001 stopniowo siê obni¿a³. W roku 1999 wynosi³ 7,0%, w roku 2000 
6,9%, za w roku 2001 spad³ do 6,5%. Na spadek wskanika w g³ównej mierze mia³a wp³yw niska
dynamika sprzeda¿y w przetwórstwie przemys³owym wynosz¹ca w latach 1999-2001 jedynie 106,6
przy redniej krajowej 111,3.
W roku 2002 w stosunku do roku 2001 zanotowano wzrost wskanika, który powróci³ do poziomu
notowanego z roku 2000. W kolejnych trzech latach nast¹pi³ jednak ponowny spadek do poziomu 6,1%,
aby w skali roku 2006 odnotowaæ wzrost produkcji sprzedanej do poziomu 6,4%. Nale¿y podkreliæ, ¿e
w ramach przetwórstwa przemys³owego województwa, maj¹cego decyduj¹cy wp³yw na kondycjê ca³ego sektora, realizowane jest ok. 90% sprzeda¿y przemys³u ogó³em.
Tabela 76. Produkcja sprzedana przemys³u w województwie ma³opolskim wg rodzajów
dzia³alnoci (sekcje EKD) w latach 1999-2006

ród³o: Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego luty 2000 r., kwiecieñ 2002 r., I kwarta³ 2004 r., I kwarta³ 2006 r.,
I kwarta³ 2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego luty 2000 r., kwiecieñ 2002 r., I kwarta³ 2004 r., I kwarta³ 2005 r., I kwarta³ 2006 r., I kwarta³ 2007
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Tabela 77. Udzia³ produkcji sprzedanej przemys³u województwa ma³opolskiego na tle kraju
wg poszczególnych rodzajów dzia³alnoci w latach 1999-2006

W przetwórstwie przemys³owym pod wzglêdem wielkoci sprzeda¿y dominuj¹: produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów (18,7%), produkcja wyrobów z metali (11,9%), produkcja wyrobów chemicznych (10,7%) oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (10%).
Wykres 66. Struktura sprzeda¿y w najwa¿niejszych bran¿ach przetwórstwa przemys³owego
województwa ma³opolskiego w roku 2006

GOSPODARKA: V. Przemys³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego., I kwarta³ 2007.

Do bran¿ charakteryzuj¹cych siê najwy¿sz¹, ponad 150%-tow¹ dynamik¹ sprzeda¿y w latach
1999-2006 nale¿a³y: produkcja masy w³óknistej oraz papieru (258,0), produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych (235,2), produkcja wyrobów z metali (212,3), dzia³alnoæ wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych noników informacji (208,7), produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (189,0), produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze
s³omy i wikliny (187,9), w³ókiennictwo (174,6), produkcja wyrobów chemicznych (167,7), produkcja
mebli i pozosta³a dzia³alnoæ produkcyjna (162,8), produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych
(162,8), produkcja maszyn i urz¹dzeñ (154,1).
Umiarkowany wzrost sprzeda¿y nast¹pi³ w produkcji artyku³ów spo¿ywczych i napojów (139,2).
Niewielki progres zanotowa³y bran¿e: produkcji skór wyprawianych i wyrobów z nich (123,9), produkcji
sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych, telewizyjnych (120,9) oraz produkcji pozosta³ego sprzêtu transportowego (101,3).
Wyrany spadek sprzeda¿y odnotowano w produkcji odzie¿y i wyrobów futrzarskich (88,8) oraz
w produkcji metali (60,3).
Ponadto, warto zauwa¿yæ, i¿ najwiêksza ponad 30% dynamika sprzeda¿y w skali roku (20052006) wyst¹pi³a w bran¿y zagospodarowywania odpadów (wzrost o 47,4%.), produkcji metali (wzrost
o 39,8%) oraz produkcji maszyn biurowych i komputerów (wzrost o 34,3%).

166

Tabela 78. Produkcja wybranych wyrobów wed³ug PKWiU województwa ma³opolskiego
w latach 2005-2006

ród³o: Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego, I kwarta³ 2007.

Na koniec 2006 roku na terenie województwa ma³opolskiego zarejestrowanych by³o 33 485 podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ przemys³ow¹ (³¹cznie z zak³adami osób fizycznych. W latach 19992006 zanotowano ni¿sz¹ dynamikê wzrostu ich liczby (101,3) w stosunku do pozosta³ych sektorów,
co mia³o bezporedni wp³yw na spadek udzia³u jednostek przemys³owych w ogólnej liczbie podmiotów.
Najwy¿sz¹ dynamikê (wskanik powy¿ej 120%) zanotowano w zachodnich powiatach województwa (chrzanowskim  132,4%, owiêcimskim  128,0%).
W 2006 roku w stosunku do roku poprzedniego odnotowano ogólny spadek liczby podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ przemys³ow¹  tylko powiaty limanowski, mylenicki, nowos¹decki, olkuski
i proszowicki odnotowa³y (i to nieznaczny) wzrost liczby podmiotów.
Najwy¿sza koncentracja jednostek przemys³owych w województwie, w przeliczeniu na 1000 mieszkañców, wystêpuje od wielu lat w po³udniowo-zachodniej czêci województwa (powiat wadowicki, suski, mylenicki) oraz w subregionie krakowskim (miasto Kraków, powiat krakowski oraz wielicki),
a tak¿e w powiecie olkuskim.
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2. ROZMIESZCZENIE PRZESTRZENNE PODMIOTÓW PROWADZ¥CYCH
DZIA£ALNOÆ GOSPODARCZ¥

Mapa 20.

Podmioty przemys³owe zarejestrowane w systemie REGON na 1000 mieszkañców 
stan na 31 XII 2006r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie rejestru REGON, Urz¹d Statystyczny w Krakowie 2006
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3. ZATRUDNIENIE W PRZEMYLE
Przeciêtne zatrudnienie w przemyle województwa w 2006 roku wynosi³o 173 529 osób, co stanowi³o 6,8% zatrudnionych w tym sektorze w kraju. W porównaniu z 2005 rokiem województwo odnotowa³o wzrost przeciêtnego zatrudnienia w przemyle o 1,4% (w kraju wzrost o 2,2%).
Liczba zatrudnionych w ma³opolskim przemyle w latach 1999-2003 wykazywa³a tendencjê spadkow¹: z 210 178 do 163 372 osób. Prze³omowy okaza³ siê rok 2004, w którym zanotowano wzrost
zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego o 4 073 osoby, w kolejnych dwóch latach tendencja ta
zosta³a podtrzymana  w 2005 wzrost o 3 729 osób, w 2006 wzrost o 2 355. Ogó³em jednak zatrudnienie w przemyle w roku 2006 w stosunku do roku 1999 obni¿y³o siê o 17,4%.
Nale¿y podkreliæ, i¿ jedn¹ z g³ównych przyczyn tak wyranego spadku zatrudnienia w przemyle
stanowi proces reorganizacji przedsiêbiorstw przemys³owych  najbardziej widoczny w górnictwie
i hutnictwie. Dla przyk³adu: utworzenie Mittel Steel Poland z siedzib¹ w Katowicach (zrzeszaj¹c¹
cztery najwiêksze huty stali w Polsce, w tym jedn¹ zlokalizowan¹ na obszarze Krakowa) bêd¹ce w
praktyce jedynie statystycznym przeniesieniem wielkoci produkcji czy zatrudnienia przemys³u z województwa ma³opolskiego do l¹skiego, oznacza w praktyce znaczne wahania wskaników ekonomicznych wykazywanych w statystykach wojewódzkich.
Do 2005 roku najwiêksza dynamika spadku zatrudnienia wyst¹pi³a w górnictwie i kopalnictwie. W latach 2000-2003 odnotowano stopniowy spadek zatrudnienia w tym sektorze. Rok 2004
przyniós³ skokowy wzrost, który pozwoli³ na osi¹gniêcie poziomu zatrudnienia zbli¿onego do 1999
roku. Rok 2005 wykaza³ jednak spadek tego poziomu o ponad 500 osób, a rok 2006, a¿ o blisko
1000 osób.
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W przetwórstwie przemys³owym maj¹cym decyduj¹cy  87% wp³yw na poziom zatrudnienia
w przemyle regionu ogó³em, zanotowano równie¿ znacz¹cy spadek dynamiki zatrudnienia, która osi¹gnê³a w latach 1999-2006 wskanik 77,9. Warto zaznaczyæ, i¿ od 2003 roku obserwuje siê stopniowy
wzrost zatrudnienia w tym sektorze, w 2006 roku o 2,3% w stosunku do 2005 roku.
Charakterystycznym zjawiskiem wykazanym w okresie 2003-2005 by³ wyrany wzrost liczby zatrudnionych w podmiotach zwi¹zanych z zaopatrywaniem w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. Rok 2006
przyniós³ zatrzymanie tej dynamiki wzrostu i zamkn¹³ siê niewielkim spadkiem tego poziomu  spadek
zatrudnienia o 53 osoby w stosunku do roku 2005.
Tabela 79. Struktura przeciêtnego zatrudnienia w przemyle w latach 1999-2006 (w osobach)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego styczeñ 2000 r, kwiecieñ 2002 r, I kwarta³ 2004r., I kwarta³ 2006 r., I kwarta³ 2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego styczeñ 2000 r., kwiecieñ 2002 r, I kwarta³ 2006 r., I kwarta³ 2007

Sytuacja ekonomiczna podmiotów dzia³aj¹cych w segmencie podstawowym tj. w bran¿ach
zwi¹zanych z przetwórstwem przemys³owym zale¿y nie tylko od ich poziomu dostosowania
do funkcjonowania w warunkach rynkowych, lecz jest tak¿e silnie powi¹zana z cyklami wahañ
koniunkturalnych. Znaczna czêæ tych jednostek zaliczana jest bowiem do bran¿ wra¿liwych.
W latach 1999-2006 we wszystkich bran¿ach przetwórstwa przemys³owego z wyj¹tkiem  produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, bran¿y wydawniczej i poligraficznej, produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz produkcji masy w³óknistej oraz papieru - zanotowano spadek zatrudnienia.
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Tabela 80. Udzia³ przeciêtnego zatrudnienia w województwie na tle kraju w latach 1999-2006

Szczególnie silna dynamika spadkowa (wskanik poni¿ej 60) w badanym okresie mia³a miejsce
w przypadku: produkcji metali (25,8), w³ókiennictwa (50,1), produkcji sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych,
telewizyjnych i telekomunikacyjnych (50,6), produkcji skór wyprawionych i wyrobów z nich (58,4).
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Tabela 81. Przeciêtne zatrudnienie w wybranych dzia³ach przetwórstwa przemys³owego
w województwie ma³opolskim w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego

Zjawisku obni¿ania siê liczby zatrudnionych w sektorze przemys³owym towarzysz¹ zmiany w strukturze zatrudnienia. W latach 1999-2003 na obszarze województwa zaobserwowano stopniowy wzrost
udzia³u zatrudnionych w sektorze prywatnym przemys³u(z 70,8% do 82,8%) przy równoczesnym, widocznym spadku zatrudnienia w sektorze publicznym. Rok 2004 przyniós³ wzrost liczby zatrudnionych
w przemyle, i po raz pierwszy od 1999 roku wiêksz¹ dynamikê wzrostu w sektorze publicznym.
W roku 2005 wzros³a liczba zatrudnionych w sektorze prywatnym (do 83,2%). Rok 2006 wykaza³ kolejny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym do poziomu 84,7%, przy jednoczesnym rocznym spadku
zatrudnienia o 7,6% w sektorze publicznym.
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Tabela 82. Przeciêtne zatrudnienie w przemyle województwa ma³opolskiego wg form w³asnoci w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego styczeñ 2000 r., luty 2001 r., kwiecieñ 2001 r., kwiecieñ 2002 r., czerwiec 2003 r., I kwarta³ 2004 r.,
I kwarta³ 2005 r, I kwarta³ 2006 r., I kwarta³ 2007
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Wykres 67. Zmiany w strukturze zatrudnienia w przemyle województwa ma³opolskiego
w latach 1999-2006

4. WYNIKI EKONOMICZNE PRZEMYS£U
W okresie od 2006 roku w przemyle województwa obserwuje siê wzrost przychodów ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów. Jedynie w roku 2001 zanotowano przejciowy spadek przychodów o 1,6 mln z³, który zosta³ zrekompensowany w kolejnym roku. Od 2004 roku przychody przemys³u
w Ma³opolsce ros³y odpowiednio o 6,6 mln z³, 2,3 mln z³, aby wreszcie w 2006 roku zwiêkszyæ siê a¿
o 8,2 mln w stosunku do roku 2005.
W latach 1999-2001 nast¹pi³o wyrane za³amanie wyników finansowych brutto oraz netto podmiotów przemys³owych, na które w najwiêkszym stopniu wp³ynê³o pogorszenie wyników w sekcji przetwórstwa przemys³owego. Od roku 2002 w przetwórstwie przemys³owym notuje siê zdecydowan¹ poprawê
wyników finansowych brutto oraz netto, a rok 2006 przyniós³ bran¿y rekordowe wskaniki: wynik finansowy brutto wiêkszy o 49,8% w stosunku do roku 2005, wynik finansowy netto  roczny wzrost o 55%.
Zdecydowan¹ poprawê wyników finansowych notuj¹ równie¿ podmioty wytwarzaj¹ce oraz zaopatruj¹ce w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. Rok 2006 zamkn¹³ siê równie¿ dodatnimi wynikami w górnictwie i kopalnictwie, choæ warto pamiêtaæ i¿ ju¿ w poprzednich latach w tym sektorze wykazywano
naprzemiennie dodatnie oraz ujemne wyniki ekonomiczne.
Wykres 68. Wyniki ekonomiczne przemys³u województwa ma³opolskiego w latach 1999-2006

GOSPODARKA: V. Przemys³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego styczeñ 2000 r., kwiecieñ 2001 r., kwiecieñ 2002 r., czerwiec 2003 r., I kwarta³ 2004 r., I kwarta³ 2005 r,
I kwarta³ 2006 r. oraz I kwarta³ 2007

W latach 1999-2001 nast¹pi³o wyrane pogorszenie relacji ekonomicznych w przemyle regionu.
Widoczne to by³o zarówno w odniesieniu do wzrastaj¹cego w kolejnych latach wskanika poziomu
kosztów, jak i obni¿aj¹cego siê wskanika rentownoci obrotu brutto. Te negatywne tendencje zaobserwowano w górnictwie i kopalnictwie, a tak¿e w przetwórstwie przemys³owym, maj¹cym bezporedni wp³yw na poziom relacji ekonomicznych w ca³ym sektorze przemys³owym. W roku 2002 negatywne
tendencje uleg³y zahamowaniu, lata 2003-2005 przynios³y zdecydowan¹ poprawê wskaników, jednak
z widocznym zahamowaniem trendu w roku 2005. Kolejny wyrany wzrost wyników finansowych wykaza³ rok 2006.
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Objanienia:
Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów obejmuj¹ przychody ze sprzeda¿y produktów tj. kwoty nale¿ne z tytu³u sprzeda¿y wyrobów gotowych i us³ug w podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz przychody ze
sprzeda¿y towarów i materia³ów ³¹cznie z kwotami nale¿nymi z tytu³u sprzeda¿y opakowañ wielokrotnego u¿ytku. Przychody
ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów wp³ywaj¹ce na wynik finansowy ustala siê w wartoci wyra¿onej w rzeczywistych cenach sprzeda¿y z uwzglêdnieniem upustów, rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i us³ug (VAT).
Koszt w³asny sprzedanych produktów oraz wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów obejmuje koszt wytworzenia
sprzedanych produktów, koszty sprzeda¿y (z podatkiem akcyzowym), koszty ogólnego zarz¹du (lub koszty ogó³em pomniejszone o koszt wytworzenia wiadczeñ na w³asne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianê stanu produktów) oraz wartoæ
sprzedanych towarów i materia³ów.
Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na dzia³alnoci gospodarczej, skorygowany o saldo zysków i strat
nadzwyczajnych.
Wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje siê po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowi¹zkowe obci¹¿enia.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego styczeñ 2000 r., kwiecieñ 2002 r., I kwarta³ 2006 r. oraz I kwarta³ 2007.
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Tabela 83. Wyniki ekonomiczne przemys³u województwa ma³opolskiego w latach 1999-2006

Tabela 84. Wskanik poziomu kosztów i wskanik rentownoci obrotu brutto w sektorze
przedsiêbiorstw w województwie w latach 1999-2006

Objanienia:
Wskanik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoci do przychodów
z ca³okszta³tu dzia³alnoci.
Wskanik rentownoci obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoci.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie

GOSPODARKA: V. Przemys³

Wykres 69. Wskanik rentownoci w sektorze przedsiêbiorstw w województwie ma³opolskim na
tle kraju w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie i G³ównego Urzêdu Statystycznego

5. INWESTYCJE W PRZEMYLE
Nak³ady inwestycyjne ogó³em w województwie ma³opolskim w roku 2006 wynios³y 4 914 411,0 mln z³.
W stosunku do roku 1999 nak³ady te by³y wy¿sze a¿ o 1 246,4 mln z³. Tym samym wynik 2006 roku to
najwy¿szy przyrost nak³adów inwestycyjnych w stosunku do roku poprzedniego - wzrost o 986,5 mln z³,
za najwiêkszy spadek o 2 075,2 mln z³, mia³ miejsce w 2001 roku.
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Tabela 85. Nak³ady inwestycyjne ogó³em w województwie w latach 1999-2006
w cenach bie¿¹cych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego

Sporód ogó³u nak³adów inwestycyjnych poniesionych w regionie w roku 2006 ponad po³owê rodków  51,4%, przeznaczono na zakup oraz modernizacjê maszyn i urz¹dzeñ technicznych, 39,5% zwi¹zano z realizacj¹ budynków i budowli, z kolei 8,7% przekazano na zakupy rodków transportowych.
W konsekwencji, w ogólnej strukturze nak³adów inwestycyjnych w województwie  63,0% stanowi¹ nak³ady w przemyle. Jest to wskanik wy¿szy ni¿ rednia dla kraju wynosz¹ca 53,6%.
Wykres 70. Wielkoæ nak³adów inwestycyjnych w Ma³opolsce ogó³em, w tym nak³ady
w przemyle w latach 1999-2006

Udzia³ nak³adów inwestycyjnych w przemyle województwa w roku 2006 stanowi³ 7,1% nak³adów
krajowych, w przetwórstwie przemys³owym wyniós³ on 7,3%. W latach 1999-2000 udzia³ Ma³opolski
w krajowych nak³adach inwestycyjnych zwiêkszy³ siê o 1,5%, jednak w okresie 2001-2002 zanotowano
bardzo wyrany spadek do 2,3% udzia³u regionu. W okresie tym, w przypadku nak³adów w przemyle
w Ma³opolsce zanotowano udzia³ najni¿szy od 1999 roku. Równie¿ w przypadku nak³adów w przetwórstwie przemys³owym ich udzia³ spad³ poni¿ej poziomu notowanego w 1999 roku. W latach 2003-2004
nast¹pi³a wyrana poprawa w przypadku nak³adów w przemyle na tle kraju a¿ o 1,3%, natomiast rok
2005 przyniós³ spadek o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie niewielki spadek (0,5%)
zanotowano w udziale nak³adów w przetwórstwie przemys³owym. Wskaniki roku 2006 wykaza³y wyrany wzrost udzia³u Ma³opolski w krajowych nak³adach inwestycyjnych, zarówno w przypadku nak³adów
w przemyle  wzrost o 0,8% jak i nak³adów w przetwórstwie przemys³owym  wzrost o1 punkt procentowy.
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego

Tabela 86. Nak³ady inwestycyjne w przemyle województwa na tle kraju w latach 1999-2006
(w cenach bie¿¹cych)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego oraz Biuletynu statystycznego GUS.

6. NAJWIÊKSZE PRZEDSIÊBIORSTWA PRZEMYS£OWE
W zestawieniu znajduj¹ siê przedsiêbiorstwa przemys³owe z województwa ma³opolskiego obecne
na lici 500 najwiêkszych firm dziennika ,,Rzeczpospolita.
W roku 2006 w zestawieniu nie znalaz³y siê:
 Kimberly-Clark S.A., Klucze (317 miejsce w 2005 roku),
 Elektrociep³ownia Kraków S.A. GK, Kraków,
 Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków S.A., Kraków (465 miejsce w 2005 roku).
Na listê po rocznej absencji powróci³y:
 Pliva Kraków Zak³ady Farmaceutyczne S.A.
 Scandinavian Tabacco S.A. w Mylenicach.
Wród firm obecnych w rankingu w 2005 roku najwiêkszy awans w skali roku odnotowa³y:
 Rafineria Trzebinia (121 pozycji),
 Alumetal S.A. (95 pozycji),

GOSPODARKA: V. Przemys³

Ponadto w roku 2006 na licie pojawi³y siê dwa nowe podmioty:
 Orlen Oil sp. z o. o.
 Stalprodukt-Centrostal sp. z o.o.
Dziennik Rzeczpospolita przyzna³ równie¿ nagrody ,,Or³y Rzeczpospolitej za 2006 rok, przedsiêbiorstwom z Listy 500 najwiêkszych firm dzia³aj¹cych w Polsce. Kapitu³a nagrody honoruje tym tytu³em najlepsze i najbardziej efektywne polskie firmy. Wród zwyciêzców, a¿ dwóch z trzech laureatów
pochodzi z obszaru Ma³opolski. Firma Stalprodukt S.A. zdoby³a nagrodê w kategorii przedsiêbiorstw
produkcyjnych, natomiast w kategorii firm us³ugowych i infrastrukturalnych zwyciê¿y³ ComArch.
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Tabela 87. Najwiêksze przedsiêbiorstwa przemys³owe województwa ma³opolskiego w 2006 roku, wg. kryterium przychodów na
podstawie rankingu dziennika ,,Rzeczpospolita"
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ród³o: lista 500 najwiêkszych przedsiêbiorstw w kraju wg dziennika ,,Rzeczpospolita, wydanie z dnia 25 kwietnia 2007 roku

GOSPODARKA: V. Przemys³

VI. Budownictwo
oprac. Andrzej Binda

1. STRUKTURA PODMIOTÓW I PRODUKCJA PRZEDSIÊBIORSTW BUDOWLANYCH
Rok 2006 przyniós³ ugruntowanie siê pozycji województwa ma³opolskiego na czwartym miejscu
w Polsce pod wzglêdem wielkoci produkcji sprzedanej w budownictwie, po województwach mazowieckim, l¹skim i wielkopolskim. £¹cznie te cztery najsilniejsze pod tym wzglêdem województwa zrealizowa³y 62,6% wartoci produkcji sprzedanej w budownictwie ca³ego kraju.
W przeci¹gu ca³ego 2006 roku przychody ze sprzeda¿y wyrobów i us³ug przedsiêbiorstw budowlanych o liczbie pracuj¹cych przekraczaj¹cej 9, wynios³y 6750,1 mln z³ i wzros³y w stosunku do roku
poprzedniego, licz¹c w cenach bie¿¹cych, o 21,8%.
Produkcja budowlano-monta¿owa w okresie I-XII 2006 r. wynios³a 4082,9 mln z³ i tym samym
wzros³a - drugi rok z rzêdu  o 19,9% w stosunku do poprzedniego roku. Jej udzia³ w ogólnej kwocie
przychodów ze sprzeda¿y w sekcji budownictwo stanowi³ 60,5% wobec 61,4% w 2005 r.
Wzrost produkcji budowlano-monta¿owej w omawianym okresie odnotowano we wszystkich jednostkach, a przede wszystkim w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê wykonywaniem robót budowlanych
wykoñczeniowych (o 58,1%), nastêpnie przygotowuj¹ce teren pod budowê (wzrost o 48,5%), natomiast
firmy zajmuj¹ce siê wznoszeniem budynków i budowli; in¿ynieri¹ l¹dow¹ i wodn¹ zwiêkszy³y swoje przychody o 19,6%. Najni¿sz¹, bo tylko 7,2% dynamik¹ wzrostu charakteryzowa³y siê jednostki wykonuj¹ce
instalacje budowlane. Udzia³ robót o charakterze inwestycyjnym w produkcji budowlano-monta¿owej
w okresie 12 miesiêcy 2006 r. wyniós³ 52,3% i zmniejszy³ siê w skali roku o 1,2 pkt procentowego.
Najwiêkszy udzia³ w realizowanej w 2006 r. produkcji budowlano-monta¿owej mia³y przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê wznoszeniem budynków i budowli; in¿ynieri¹ l¹dow¹ i wodn¹ - 81,6% (spadek
w stosunku do 2005 r. o 0,2 pkt procentowego) oraz wykonywaniem instalacji budowlanych  11,0%
(spadek odpowiednio o 1,3 pkt).
Przychód ze sprzeda¿y przypadaj¹cy na jednego zatrudnionego w budownictwie w okresie I-XII
2006 r. wyniós³ 233,6 tys. z³, czyli o 20,6% wiêcej ni¿ rok wczeniej (w 2005 r. wzrost o 16,5%).

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie  Komunikat o sytuacji spo³eczno  gospodarczej województwa ma³opolskiego
nr 12/2006
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Wykres 71. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa (analogiczny okres 2000=100)

Tabela 88. Produkcja budowlano-monta¿owa w latach 2002-2006 (w cenach bie¿¹cych)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Wed³ug stanu na 31 grudnia 2006 w sekcji Budownictwo na terenie województwa ma³opolskiego
zarejestrowane by³y 31 754 podmioty gospodarcze. W stosunku do stanu z koñca roku poprzedniego
ich iloæ zwiêkszy³a siê o 538, tj. o 1,7%. Jest to odwrócenie trendu spadkowego utrzymuj¹cego siê od
kilku lat, tym niemniej ogólna liczba podmiotów z sekcji Budownictwo nie osi¹gnê³a jeszcze poziomu
z koñca roku 2003, gdy w rejestrze REGON znajdowa³o siê 31 889 podmiotów.
Na ³¹czn¹ iloæ podmiotów sk³adaj¹ siê: przedsiêbiorstwa pañstwowe  14 (spadek o 4 w stosunku do roku poprzedniego), spó³ki  4317 (w tym handlowe 2125), spó³dzielnie  99 (wzrost o 4), fundacje i stowarzyszenia  1 oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹  27293.
Zdecydowanie na liczebnoæ ogó³em maj¹ wp³yw podmioty ma³e , w wiêkszoci tworzone przez
osoby fizyczne pracuj¹ce b¹d samodzielnie, b¹d w ma³ych, czêsto rodzinnych, brygadach. Ich du¿y
spadek liczebny w latach 2004-2005 spowodowany by³ m.in. znacz¹cym odp³ywem fachowców bran¿y
budowlanej do pracy za granic¹ przy jednoczesnym wyrejestrowywaniu firm.

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

Tabela 89. Liczba zarejestrowanych podmiotów w sekcji Budownictwo wg wielkoci podmiotów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Tabela 90. Podmioty z sekcji Budownictwo nowozarejestrowane i wyrejestrowane z rejestru
REGON w latach 2003-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Powolny wzrost ilociowy daje siê zauwa¿yæ w przypadku spó³ek handlowych dzia³aj¹cych w budownictwie  w stosunku do roku 2000 ich stan zwiêkszy³ siê o 53%, osi¹gaj¹c na koniec 2006 roku
poziom 2125, w tym 315 spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego.
Wykres 72. Liczba spó³ek prawa handlowego dzia³aj¹cych w sekcji Budownictwo 
stan na koniec roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków

Tabela 91. Spó³ki handlowe sekcji Budownictwo wg form prawnych

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej w województwie
ma³opolskim w 2006 roku

Pod wzglêdem liczby zatrudnienia w sekcji budownictwo województwo ma³opolskie, z liczb¹ 28 896
zatrudnionych, zajmuje  podobnie jak w przypadku wartoci produkcji sprzedanej w budownictwie 
czwart¹ pozycje w Polsce, po województwach mazowieckim (65 tys. osób), l¹skim (53 tys.) i wielkopolskim (34 tys.). £¹cznie w 4 najwiêkszych województwach zatrudnionych jest 55% ogó³u zatrudnionych w budownictwie w Polsce. Jest to ni¿szy odsetek od wartoci sprzeda¿y, a wiêc wiadczy
o wy¿szej wydajnoci pracy przedsiêbiorstw budowlanych w tych czterech województwach.
Budownictwo, z uwagi na charakter wykonywanych prac, cechuje siê du¿ymi wahaniami sezonowymi zatrudnienia, tym niemniej od trzech lat przeciêtne zatrudnienie roczne systematycznie wzrasta:
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2. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

Tabela 92. Przeciêtne zatrudnienie w sekcji Budownictwo w województwie ma³opolskim
w latach 2002-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne brutto budownictwie w województwie ma³opolskim w 2006
roku wynios³o 2259,61 z³ stanowi¹c 87,7 % redniej krajowej w budownictwie. Natomiast dynamika
wzrostu wynagrodzenia w stosunku do 2005 roku (o 10,8%) by³a wy¿sza ni¿ w Polsce (9,9%) co mo¿e
doprowadziæ do z³agodzenia dysproporcji w wynagrodzeniach.

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

Wykres 73. Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne brutto w budownictwie w 2006 roku
wg województw

ród³o: opracowanie w³asna na podstawie danych US w Krakowie

3. FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW BUDOWLANYCH
W 2006 roku przedsiêbiorstwa budowlane osi¹gnê³y przychody netto ze sprzeda¿y produktów,
towarów i materia³ów o 20,7% wy¿szy ni¿ w roku poprzednim (przyrost o 815,1 mln z³), koszt w³asny
sprzedanych produktów, towarów i materia³ów wzrós³ o 19,4% (729,6 mln z³), a ich wynik finansowy
wzrós³ o 48,1% (85,3 mln z³).

182

Zysk brutto zwiêkszy³ siê w porównaniu z rokiem poprzednim o 51,7% (99,7 mln z³), strata brutto
wzros³a o 29,7% (6,3 mln z³) , natomiast wynik finansowy brutto, który w 2005 roku wyniós³ blisko
171,8 mln z³, w roku 2006 wzrós³ o 54,4% osi¹gaj¹c poziom 265,2 mln z³. Zysk netto wzrós³ o 52%
(83,4 mln z³), strata netto wzros³a o 33,3% (26,7 mln z³), natomiast wynik finansowy netto wzrós³
o 54,7% (76,7 mln z³) do kwoty 217,0 mln z³.

Tabela 93. Podstawowe wskaniki finansowe przedsiêbiorstw budowlanych w województwie ma³opolskim w latach 2002-2006

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

ród³o: ..............................................
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VII. Budownictwo mieszkaniowe
oprac. Andrzej Binda

1. ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe województwa ma³opolskiego obejmowa³y na koniec 2006 roku 1 031,7 tys.
mieszkañ, (co stanowi³o wzrost o 11,4 tys. w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2005), w których
znajdowa³o siê 3 917,0 tys. izb o powierzchni u¿ytkowej 76 281,9 tys. m2 .
Od trzech lat obserwowany jest sta³y wzrost tempa przyrostu zasobów mieszkaniowych, w stosunku do roku poprzedniego w 2006 r. zasoby mieszkaniowe zwiêkszy³y siê o 1,12%, w 2005 r. 
o 0,93%, w 2004 r.  o 0,88%. Znacz¹cy wzrost w latach wczeniejszych jest efektem wielkiej inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych zwi¹zanej z Narodowym Spisem Powszechnym Ludnoci i Mieszkañ w 2002 roku, oraz zmian¹ przepisów prawa budowlanego w 2003 r.
Wykres 74. Zasoby mieszkaniowe w latach 1999-2006

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Przyrost ilociowy mieszkañ zwi¹zany jest równie¿ z przyrostem jakociowym  powoli lecz systematycznie zwiêksza siê przeciêtn¹ powierzchnia mieszkania, zmniejsza zagêszczenie. Nadal wiêksze mieszkania znajduj¹ siê w zasobach na terenach wiejskich, lecz w uwagi na sytuacje demograficzn¹ (rodziny na wsi s¹
liczniejsze) s¹ one bardziej zagêszczone, zarówno pod k¹tem liczby osób na mieszkanie, jak i na izbê.
Tabela 94. Podstawowe wskaniki mieszkaniowe dla województwa Ma³opolskiego
w latach 2002-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie
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2. MIESZKANIA I BUDYNKI ODDANE DO U¯YTKU
W 2006 roku w województwie ma³opolskim przekazano do u¿ytkowania 12 405 (10,8 % mieszkañ
oddanych do u¿ytkowania w Polsce), o 1701 (15,9%) wiêcej ni¿ w roku 2005. Dynamika w skali kraju
wynios³a 1,1%. Oddawane w Ma³opolsce mieszkania posiada³y 51,7 tys. izb i mia³y ³¹czn¹ powierzchniê u¿ytkow¹ 1 175,9 tys. m2, natomiast przeciêtna powierzchnia oddawanego mieszkania wynios³a
94,8 m2. Zdecydowana wiêkszoæ przekazanych do u¿ytkowania mieszkañ zosta³a wybudowana
w miastach (8 562 mieszkania  69,0% ogó³u).
Wykres 75. Dynamika liczby mieszkañ oddanych do u¿ytkowania (analogiczny okres 2000=100)

Struktura w³asnociowa mieszkañ przekazanych do u¿ytkowania ulega powolnej zmianie. Nadal
dominuj¹ mieszkania bêd¹ce indywidualna w³asnoci¹ osób fizycznych (5726 mieszkañ  46,2% ogó³u), lecz bêd¹ce na drugim miejscu mieszkania przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem (4299 mieszkañ) z roku na rok zajmuj¹ coraz wy¿sz¹ pozycjê. O ile w 2002 stanowi³y 22,1% wszystkich mieszkañ
oddanych do u¿ytkowania, to ju¿ w 2004  23,9%, w 2005  27,6%, a w roku ubieg³y 34,7%. W skali
kraju mieszkania indywidualne stanowi³y 49,9% mieszkañ przekazanych do u¿ytkowania w 2006,
natomiast mieszkania przeznaczone na wynajem  32,9%.
Pozosta³e formy budownictwa maj¹ ju¿ nieco mniejsze znaczenie  mieszkañ spó³dzielczych
przekazano do u¿ytkowania 1219, spo³ecznych czynszowych 921, komunalnych 230. zak³adowych 10.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym najwiêksz¹ dynamik¹ przyrostu liczby oddawanych mieszkañ
wykaza³o siê budownictwo spó³dzielcze (wzrost o 141%), nastêpnie budownictwo komunalne (wzrost
o 97%) i przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem (wzrost o 45%). W budownictwie indywidualnym
odnotowano spadek o 11%, a w spo³ecznym czynszowym spadek o 2%.
Bior¹c pod uwagê lokalizacjê oddawanych mieszkañ, to na wsi zdecydowanie dominuje budownictwo indywidualne, stanowi¹c 96,4% mieszkañ oddanych do u¿ytkowania na wsi i jednoczenie 64,7%
wszystkich mieszkañ indywidualnych w skali województwa. Z pozosta³ych form budownictwa na wsi
pozyskano jedynie 139 mieszkañ.
Najwiêcej, lecz najmniejszych mieszkañ przekazano do u¿ytkowania w miecie Krakowie  6612
mieszkañ (53,3% ogó³u mieszkañ oddanych do u¿ytkowania) o powierzchni 400,6 tys. m2 (34,1% powierzchni ³¹cznej mieszkañ przekazanych do u¿ytkowania).
Kolejnymi wed³ug podregionów by³ podregion krakowsko-tarnowski  3341 mieszkañ (26,9% efektów), i podregion nowos¹decki - 2452 mieszkania (19,8%).
Porównuj¹c efekty wed³ug powiatów drugie miejsce po miecie Krakowie zajmuje powiat krakowski (895 mieszkañ  7,8% efektów wojewódzkich), nastêpnie tarnowski (417 mieszkañ  3,4% efektów)
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ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie Komunikat o sytuacji spo³eczno  gospodarczej województwa ma³opolskiego nr 12/2006

Wykres 76. Struktura w³asnociowa mieszkañ oddanych do u¿ytkowania w 2006 roku
w województwie ma³opolskim

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

i nowotarski (395 mieszkañ  3,2%). Ranking zamykaj¹ powiaty: miechowski (15 mieszkañ  0,1%),
proszowicki (53 mieszkania  0,4%) i d¹browski (78 mieszkañ  0,6% efektów w skali województwa).
W 5 gminach nie oddano do u¿ytkowania w 2006 roku ani jednego mieszkania.
Tabela 95. Mieszkania oddane do u¿ytku na 1000 mieszkañców i 1000 zawartych ma³¿eñstw

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Na 1000 ludnoci zamieszkuj¹cej województwo ma³opolskie oddano do u¿ytkowania w 2006 roku
3,8 mieszkania, a wiêc wskanik ten wzrós³ o ponad 15%. W porównaniu ze redni¹ krajow¹ (3,0)
wskanik dla województwa ma³opolskiego jest wy¿szy o ponad 25%, i przewaga ta ma charakter sta³y.
Podobnie wskanik liczby mieszkañ oddanych do u¿ytkowania na 1000 zawartych ma³¿eñstw, wynosz¹cy dla województwa ma³opolskiego 634,8, jest wy¿szy od redniej krajowej o przesz³o 24 %.
Istotnym z punktu poprawy warunków ¿ycia mieszkañców jest stale rosn¹cy trend obydwu
wskaników.
Najwiêcej mieszkañ w przeliczeniu na 1000 mieszkañców oddano w miecie Krakowie  8,7,
i jest to jedyny powiat przekraczaj¹cy redni¹ wojewódzk¹. Kolejnymi wed³ug wielkoci tego wskanika s¹: powiat krakowski  3,7 oraz powiaty wielicki i tatrzañski  po 3,6. Najs³abiej wypad³y w ubieg³ym
roku powiaty: miechowski  0,3 mieszkania oddanego na 1000 mieszkañców, proszowicki  1,2 i d¹browski  1,3.
Pod wzglêdem liczby oddanych mieszkañ na 1000 zawartych ma³¿eñstw przoduje znowu miasto
Kraków ze wskanikiem 1699, przed powiatem tatrzañskim  702 i powiatem krakowskim  645. Najs³abiej wypad³y: powiat miechowski  50 mieszkañ na 1000 zawartych zwi¹zków ma³¿eñskich, powiat
nowos¹decki  162 i powiat proszowicki  205.
Przeciêtna powierzchnia 1 mieszkania oddanego do u¿ytkowania w 2006 roku w województwie
ma³opolskim wynios³a 94,8 m2 i by³a o 12,0 m2 mniejsza ni¿ rok wczeniej.
Najwiêksze powierzchniowo mieszkania przekazali do u¿ytkowania inwestorzy indywidualni  141,4 m2,
jednak w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek powierzchni oddawanych mieszkañ
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Mapa 20.

Mieszkania oddane do u¿ytkowania na 1000 mieszkañców

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US

Wykres 77. Przeciêtna powierzchnia u¿ytkowa i przeciêtna liczba izb w mieszkaniach oddanych
do u¿ytkowania w 2005 roku w województwie ma³opolskim wg form budownictwa

ród³o: ....................................

W uk³adzie przestrzennym najwiêkszymi mieszkaniami przekazanymi do u¿ytkowania w 2006
roku mo¿e pochwaliæ siê powiat krakowski  156,8 m2, nastêpnie powiat proszowicki (150,6 m2) i powiat limanowski (150,4 m2). Najmniejsze mieszkania oddawane s¹ w powiatach grodzkich: Kraków
(60,6 m2) i Tarnów (87,7 m2).
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o 2,6 m2. Przeciêtna powierzchnia mieszkania dla pozosta³ych form budownictwa wynios³a 54,9 m2,
przy czym budownictwo przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem przekaza³o mieszkania
o powierzchni 56,3 m2 (spadek przeciêtnej powierzchni u¿ytkowej w stosunku do roku 2005 o 4,4 m2),
a budownictwo spo³eczne czynszowe  53,5 m2 (wzrost powierzchni o 8,4 m2).
Mieszkania przekazane do u¿ytkowania w 2006 roku mia³y przeciêtnie po 4,2 izby, o 0,3 mniej ni¿
w roku poprzedzaj¹cym. Niemal tradycyjnie najwiêksz¹ liczb¹ izb w mieszkaniach legitymowa³o siê
budownictwo indywidualne  5,8 izb (minimalny wzrost w stosunku do 2005 roku), w pozosta³ych formach budownictwa przeciêtne mieszkanie mia³o rednio 2,9 izby.

Tabela 96. Mieszkania oddane do u¿ytku w latach 1999-2006

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie US w Krakowie

Rok 2006 by³ kolejnym rokiem, w którym liczba oddawanych do u¿ytkowania budynków mala³a.
Liczba nowych budynków w porównaniu do odnotowanej w 2005 r. zmniejszy³a siê o 7,5%, wzros³a
natomiast o 16,5% ich kubatura, co wiadczy o tym, ¿e wznoszone budynki by³y wiêksze. Liczba budynków mieszkalnych zmala³a o 8,0% (ich kubatura by³a wiêksza o 5,6%), a budynków niemieszkalnych  o 5,2% (przy wzrocie kubatury a¿ o 41,2%). G³êbszy spadek liczby budynków oddanych do
u¿ytkowania odnotowano w miastach (o 12,4%) ni¿ na terenach wiejskich (o 4,3%). Z kolei kubatura
nowych budynków powsta³ych w miastach by³a wy¿sza o 20,6% w porównaniu do uzyskanej w 2005 r.,
a na wsi  o 11,9%.
Wskaniki natê¿enia ruchu budowlanego zdaj¹ siê potwierdzaæ fakt emigracji zarówno mieszkaniowej jak i innej dzia³alnoci poza obszary wielkich miast. Najwiêcej budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1000 ludnoci oddano do u¿ytkowania, podobnie jak w poprzednich latach, w powiatach:
wielickim (3,4), krakowskim (3,3) i suskim (3,0); przy redniej wynosz¹cej w województwie 1,6
W 2006 roku wydano pozwolenia na budowê 19005 mieszkañ, w tym 7939 (41,8%) mieszkañ w
budownictwie indywidualnym. Najwiêcej pozwoleñ wydano na budowê mieszkañ przeznaczonych na
sprzeda¿ lub wynajem (9396 mieszkañ, tj. 49,4%).
Rozpoczêto budowê 17255 mieszkañ, z tego 7754 mieszkañ przeznaczonych na sprzeda¿ lub
wynajem, 7518 mieszkañ indywidualnych, 878 spo³ecznych czynszowych, 793 spó³dzielcze oraz 312
mieszkañ w budownictwie komunalnym.
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VIII. Turystyka
oprac. Anna Nawrot, Anna Niedwieñska

1. BAZA TURYSTYCZNA REGIONU I JEJ WYKORZYSTANIE
Ma³opolska nale¿y do najchêtniej odwiedzanych polskich regionów. Rok 2006 by³ kolejnym,
w którym odnotowano wzrost liczby turystów w województwie. Wzros³a równie¿ iloæ udzielonych noclegów (7 562,6 tys.). Na koniec lipca 2006 roku w województwie ma³opolskim by³o 819 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 259 obiektów hotelarskich. W czerwcu 2007 w ewidencji prowadzonej
przez marsza³ka województwa ma³opolskiego by³o ju¿ 334 obiekty hotelarskie, co wiadczy o dynamicznym rozwoju bran¿y hotelarskiej. W bazie noclegowej na przyjêcie goci czeka³o w sumie 62,7 tys.
miejsc noclegowych tj o 2% wiêcej ni¿ rok w 2005. Na terenie województwa dzia³a 331 zarejestrowanych poredników i organizatorów turystyki, 4 621 osób z uprawnieniami pilota wycieczek oraz 3 480
z uprawnieniami przewodnika (dane na czerwiec 2007). Stopniowo rozwija siê równie¿ zaplecze gastronomiczne, w tym co raz popularniejsze staj¹ siê miejsca serwuj¹ce przysmaki kuchni regionalnej.
Wg danych GUS na koniec lipca 2006 w obiektach zbiorowego zakwaterowanie prowadzonych by³o
ogó³em 840 placówek gastronomicznych, z tego restauracje 220, kawiarnie i bary 276, sto³ówki 298
i punkty gastronomiczne 46.
Wykres 78. Struktura bazy noclegowej województwa ma³opolskiego wg obiektów
i miejsc noclegowych  stan w dniu 31.VII.2006

Wiêkszoæ hoteli w Ma³opolsce stanowi¹ obiekty redniej klasy.- trzygwiazdkowe (48%). Najwy¿sz¹,
piêciogwiazdkow¹ kategoriê posiada 5 hoteli (dysponuj¹ w sumie 802 pokojami). rednio obiekt hotelarski liczy 77 miejsc noclegowych. Przeciêtny hotel dysponuje 54 pokojami. Prawie 96% pokoi hotelowych jest wyposa¿onych we w³asn¹ ³azienkê i WC.
Wg GUS w 2006 roku liczba osób korzystaj¹cych z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
wynios³a 2633,8 tys. i wzros³a w porównaniu do 2005 r. o 140,7 tys. czyli 5,6%. Udzia³ osób korzystaj¹cych
z noclegów w hotelach stanowi³ 53,8% ogólnej liczby osób nocuj¹cych w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania. W obiektach hotelowych iloæ udzielonych noclegów wzros³a o 6,2% (o 202,0 tys.), przy
niewielkim spadku (o 0,4%) noclegów w pozosta³ych obiektach. W 2006 r. redni czas pobytu goci wyniós³
2,9 dnia, podczas gdy w 2005 r. rednia wynosi³a 3 dni. Najd³u¿ej turyci zatrzymywali siê, zapewne w zwi¹zku
ze specyfik¹ pobytu, w zak³adach uzdrowiskowych (przeciêtnie 12,6 dnia), a najkrócej w motelach (1,5 dnia).
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS

Tabela 97. Stan bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w latach 2005-2006

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

ród³o: GUS, maj 2007

Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
wyniós³ 37,4%. Tradycyjnie najwiêksze ob³o¿enie odnotowano w miesi¹cach wakacyjnych (w sierpniu 
52,6%, w lipcu  50,2% oraz we wrzeniu  43,9%), a wed³ug rodzajów obiektów  w zak³adach uzdrowiskowych (68,4%), hotelach (47,3%) i schroniskach m³odzie¿owych (40,5%).
Z roku na rok Ma³opolskê odwiedza coraz wiêcej turystów zagranicznych. Europejczycy stanowili
78,7% turystów zagranicznych korzystaj¹cych z bazy noclegowej, gocie z Ameryki Pó³nocnej  9,3%,
a z Azji  8,6%. Gociom zagranicznym w 2006 r. udzielono w sumie 2118,7 tys. noclegów, tj. o 97,0
tys. czyli 4,8% wiêcej ni¿ przed rokiem, a ich redni czas pobytu wyniós³ 2,3 dnia. Ponad 80% zagranicznych goci za miejsce noclegu wybiera³o hotel, ale co interesuj¹ce turyci zagraniczni stanowili
tak¿e oko³o 60,2% osób korzystaj¹cych z noclegów na kempingach. Udzia³ turystów zagranicznych w
ogólnej liczbie osób korzystaj¹cych z noclegów w 2006 wyniós³ 35,5% (w obiektach hotelowych - 48,9%
i 14,0% w pozosta³ych obiektach).
Wg danych GUS w 2006 roku w powiatach podregionu nowos¹deckiego udzielono w sumie
4 378,1 tys. noclegów, a przeciêtna d³ugoæ pobytu turysty wynios³a 4,2 dnia i by³a o 1,3 dnia d³u¿sza
od redniej w województwie. W sumie w podregionie w 2006 r. wypoczywa³o oko³o 1050,6 tys. turystów
(w tym 10,0% goci zagranicznych). Dla porównania w Krakowie udzielono w sumie 2 678,2 tys. noc-
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Wykres 79. Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych w 2006 roku

ród³o: GUS, maj 2007

legów, a przeciêtny czas pobytu turysty wynosi³ 2,0 dni (tj o 0,9 dnia mniej ni¿ rednia w województwie). Gocie najczêciej wybierali na miejsce noclegu hotele (85%). Ogólnie w 2006 z miejsc w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie skorzysta³o 1319,7 tys. turystów, wród
których ponad po³owê (58,4%) stanowili gocie zagraniczni.

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

Wykres 80. Baza turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz jej wykorzystanie
w roku 2006 wed³ug powiatów

ród³o: GUS, maj 2007
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2. RUCH TURYSTYCZNY W MA£OPOLSCE
Województwo Ma³opolskie, jako jedno z nielicznych regionów w Polsce, regularnie pocz¹wszy od
2003 roku, zleca przeprowadzenie badañ ruchu turystycznego. W 2007 roku po raz pierwszy badania
ankietowe zostan¹ przeprowadzone w dwóch seriach zimowej (I kwarta³) i letniej (III kwarta³), co
pozwoli na lepsze rozpoznanie turystów odpoczywaj¹cych w Ma³opolsce zim¹. Prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego w regionie ma na celu oszacowanie wielkoci ruchu turystycznego oraz
bli¿sze poznanie profilu odbiorców oferty turystycznej regionu. Pe³ny raport z badañ ruchu turystycznego w regionie dostêpny jest w Portalu Regionalnym Wrota Ma³opolski www.malopolska.pl oraz na
stronie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego www.malopolskie.pl.
Ruch turystyczny w Ma³opolsce od 2003 roku utrzymuje sta³¹ tendencjê wzrostow¹. W 2006 roku
przyjecha³o do Ma³opolski oko³o 10,9 mln odwiedzaj¹cych tj o 13,54 % wiêcej ni¿ rok wczeniej. Ponad
3/4 stanowili Polacy  7,9 mln (wzrost o 9, 73 % w porównaniu do 2005). Z roku na rok ronie równie¿
liczba odwiedzaj¹cych region obcokrajowców. W 2006 szacunkowa liczba odwiedzaj¹cych zagranicznych wynios³a 3 mln (wzrost o 25%).
Tabela 98. Odwiedzaj¹cy Ma³opolskê w latach 2003-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT 2007

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

Sukcesywnie ronie tak¿e liczba turystów, czyli osób które pozostaj¹ w regionie przynajmniej jedn¹
noc. W 2006 r. w Ma³opolsce szacunkowo by³o 8,9 mln turystów, w tym turystów krajowych 6,1 mln,
(wzrost o 15%) i zagranicznych 2,8 mln (wzrost o 21,74%).
Tabela 99. Turyci nocuj¹cy w Ma³opolsce w 2006 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT 2007
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Wykres 81. Odwiedzaj¹cy Ma³opolskê w latach 2003-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT 2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT 2007

Najwiêkszy ruch turystyczny w Ma³opolsce generuje stolica regionu  miasto Kraków, do którego
wg szacowanego ruchu turystycznego w 2006 przyjecha³o oko³o 8 mln odwiedzaj¹cych. W Kopalni Soli
w Wieliczce w 2006 roku odnotowano ponad 1 mln zwiedzaj¹cych, w tym 58% stanowili obcokrajowcy.
Równie licznie odwiedzane jest Muzeum KL Auschwitz Birkenau w Owiêcimiu. Statystyki za 2006
mówi¹ o 989,5 tys. zwiedzaj¹cych, w tym z zagranicy 648,5 tys. osób. Nadal wielk¹ popularnoci¹
ciesz¹ siê Zakopane i Tatry (ponad 2 mln sprzedanych biletów wstêpu do Tatrzañskiego Parku Narodowego). Do Ma³opolski przybywa równie¿ wielu turystów-pielgrzymów, udaj¹cych siê na przyk³ad ladami Jana Paw³a II w Ma³opolsce. Do domu rodzinnego Karola Wojty³y w Wadowicach w ci¹gu 2006 roku
przyjecha³o a¿ 402 869 osób, g³ównie Polaków, ale równie¿ bardzo wielu goci z W³och, Niemiec,
USA, Hiszpanii, czy S³owacji i Wêgier. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedzi³o ponad
1 mln pielgrzymów (licz¹c jedynie grupy zorganizowane).
Na wzrost dostêpnoci regionu dla ruchu turystycznego w znacz¹cy sposób wp³ywa rozwój lotniska w Balicach i tanie linie lotnicze. Z badañ wynika, ¿e w 2006 roku ponad po³owa goci zagranicznych przyby³a do Ma³opolski samolotem. MPL Kraków Balice jest jednym z dynamiczniej rozwijaj¹cych
siê portów lotniczych w Polsce. W 2006 roku lotnisko obs³u¿y³o rekordow¹ liczbê 2 mln 367 tys. 527
pasa¿erów. Szacuje siê, ze w 2007 roku liczba ta siêgnie nawet 3 mln pasa¿erów.
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Wykres 82. Turyci w Ma³opolsce i w Krakowie w latach 2003-2006

Tabela 100. Odwiedzaj¹cy wybrane atrakcje turystyczne w 2006

*

sprzedanych biletów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie informacji z poszczególnych instytucji

Wyniki badañ ruchu turystycznego potwierdzaj¹, ¿e g³ównymi odbiorcami oferty turystycznej regionu, jeli chodzi o rynek krajowy, s¹ mieszkañcy górnego l¹ska, aglomeracji Warszawy oraz województw s¹siednich  wiêtokrzyskie i podkarpackie, a tak¿e du¿e miasta Polski. Znacz¹c¹ grupê odbiorców oferty regionu (ponad 20%) stanowi¹ sami mieszkañcy województwa ma³opolskiego.
Jeli chodzi o rynek zagraniczny, badania wskazuj¹, ¿e od kilku lat utrzymuje siê sta³a tendencja
i w grupie najchêtniej odwiedzaj¹cych Ma³opolskê przewa¿aj¹ gocie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA,
Francji i W³och. W 2006 roku najwiêkszy wzrost ruchu turystycznego nast¹pi³ z Wielkiej brytanii, ale
odnotowano tak¿e wzrost przyjazdów turystycznych z Irlandii, Izraela, Norwegii i naszych po³udniowych s¹siadów. Z roku na rok ronie równie¿ zainteresowanie przyjazdami do Ma³opolski goci z rynku
wschodniego, g³ównie Ukrainy i Rosji.

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

Wykres 83. Przyjazdy cudzoziemców do Ma³opolski z 5 wybranych krajów w latach 2003-2006

ród³o: opracowanie w³asne

Turystyka w skali regionalnej przynosi mieszkañcom zatrudnienie i ród³o dochodów. Wg badañ w 2006
roku szacowany wp³yw z obs³ugi ruchu turystycznego w Ma³opolsce wyniós³ oko³o 4,2 mld z³otych i by³ blisko
o 1 mld z³otych wiêkszy ni¿ w roku 2005, kiedy suma ta wynios³a 3,2 mld. rednie wydatki obcokrajowców
wynosi³y ok. 666 z³ na osobê i by³y blisko dwa razy wiêksze ni¿ turystów krajowych  387 z³ na osobê.
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Wykres 84. Udzia³ przyje¿d¿aj¹cych do Ma³opolski z wybranych województw
w latach 2003-2006 w stosunku do wszystkich przyje¿d¿aj¹cych

ród³o: opracowanie w³asne

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

Wykres 85. Sposób spêdzania czasu przez turystów zagranicznych i krajowych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT

Tabela 101. £¹czne wp³ywy z ruchu turystycznego w Ma³opolsce w latach 2003-2006
(w mln z³otych)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT
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Wykres 86. Szacunkowe wp³ywy z obs³ugi ruchu turystycznego w Ma³opolsce w latach 2003-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

Wykres 87. rednie kwoty wydatkowane podczas pobytu goci krajowych
i zagranicznych w Ma³opolsce w latach 2003-2006 (w z³ na osobê)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT

Wykres 88. rednie wydatki goci zagranicznych wg wybranych krajów (w z³otych)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ MOT
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RODOWISKO
GOSPODARCZE
RODOWISKO GOSPODARCZE

I. Baza podatkowa
oprac. Joanna Fudalej, Katarzyna Jureczko
Dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe i Urzêdy Celne dla bud¿etu pañstwa i bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego województwa ma³opolskiego w rozbiciu na rodzaje podatków za
lata 2001, 2003, 2005 i 2006 przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie

Dochody podatkowe z terenu województwa ma³opolskiego w 2006 r. wynios³y 19 083 mln z³ i by³y
wy¿sze w stosunku do 2005 r. o 1 722 mln z³, tj. o 9,9%.
W 2006 r. zdecydowanie wzros³y dochody z tytu³u podatku od czynnoci cywilnoprawnych
(o 52,3%). Du¿¹ dynamikê wzrostu wykazuje równie¿ podatek dochodowy od osób prawnych (35,1%)
oraz podatek od gier (30%). G³ównym ród³em dochodów realizowanych na terenie województwa nadal s¹ podatki porednie  ³¹cznie 72,65% i podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych 
³¹cznie 23,89%.
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RODOWISKO GOSPODARCZE: I. Baza podatkowa

Tabela 102. Dochody realizowane przez urzêdy skarbowe i urzêdy celne w latach
2001, 2003, 2005 i 2006 (w milionach z³)

II. Bud¿ety jednostek samorz¹du
terytorialnego

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

oprac. Joanna Fudalej, Katarzyna Jureczko
W 2006 r. dochody jednostek samorz¹du terytorialnego kszta³towa³y siê na poziomie
9 297 mln z³, natomiast wydatki wynios³y 9 672 mln z³. Dochody ogó³em wszystkich jednostek w województwie ma³opolskim wzros³y w porównaniu do roku 2005 o 14,5% tj. o 1 174,6 mln z³, przy czym
dochody w³asne wzros³y o 13,5%, dotacje o 34,4%, natomiast subwencje o 8,1%. Wzrost dochodów
odnotowa³y wszystkie jednostki samorz¹du terytorialnego tj. gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz Województwo Ma³opolskie.
Wydatki ogó³em w 2006 r. wynios³y 9 672 mln z³ (wzrost o 15,7% w stosunku do roku 2005),
przy czym wydatki bie¿¹ce wzros³y o 14%, a wydatki maj¹tkowe o 22,9% (tabela nr 2). Wzrost
wydatków maj¹tkowych spowodowany jest g³ównie wzrostem wydatków maj¹tkowych w powiatach (wzrost o 41,6%).
Zmianie uleg³ wynik wykonania bud¿etów jednostek w 2006 r. Znacznie zwiêkszy³ siê niedobór
o 99 mln (tj. o 30,8%), jednoczenie zmniejszy³a siê nadwy¿ka bud¿etowa w porównaniu z 2006 r.
o 44,5 mln z³ tj. o 45,6%.
Gminy osi¹gnê³y dochody ogó³em w wysokoci 4 559 mln z³ i zrealizowa³y wydatki
w kwocie 4 690 mln z³, natomiast deficyt ukszta³towa³ siê na poziomie 130,6 mln z³. Ostatecznie dochody i wydatki gmin wzros³y w stosunku do 2005 roku odpowiednio o 13,7% i 15,8%, a deficyt zwiêkszy³
siê o kwotê 92 mln z³, tj. 239,6% (tabela nr 3).
Powiaty osi¹gnê³y dochody w kwocie 1 182 mln z³, natomiast wydatki zrealizowa³y
w wysokoci 1 252 mln z³. W rezultacie ich bud¿ety zamknê³y siê deficytem w wysokoci 70,3 mln z³,
podczas gdy w 2005 r. deficytem w wysokoci 21,5 mln z³ (tabela nr 4).
W strukturze dochodów ogó³em powiatów, dochody w³asne stanowi³y 32%, a dotacje i subwencje
odpowiednio: 19,3% i 48,6%. Udzia³ dochodów w³asnych i dotacji celowych w dochodach ogó³em
wzrós³ odpowiednio o 0,6 i 0,3 punktu procentowego, natomiast udzia³ subwencji zmala³ o 0,9 punktu
procentowego w stosunku do roku 2005.
W 2006 r. w porównaniu do roku 2005 wydatki ogó³em powiatów zwiêkszy³y siê o 14,2%, natomiast wydatki bie¿¹ce by³y wy¿sze o 10%, a wydatki maj¹tkowe o 41,6% (tabela nr 4). W strukturze
wydatków ogó³em, wydatki maj¹tkowe stanowi³y 16,5%, natomiast na wydatki bie¿¹ce powiaty przeznaczy³y 83,5% wydatków ogó³em.
W 2006 r. miasta na prawach powiatu osi¹gnê³y dochody w kwocie 2 928 mln z³, tj. o 14,1%
wy¿sze ni¿ w 2005 r. Jednostki te zrealizowa³y w tym okresie wydatki w wysokoci 3 101 mln z³.
Odnosz¹c siê do roku ubieg³ego wydatki wzros³y o 15,9%. W rezultacie bud¿ety miast na prawach
powiatu zamknê³y siê deficytem w wysokoci 172,9 mln z³ (o 59% wy¿szym ni¿ w 2005 r.)  tabela nr 5.
Wzrost dochodów zanotowa³o Województwo Ma³opolskie  o 33,7%, przy czym dochody w³asne
wzros³y o 43,6%, subwencje o 37,8%, a dotacje zmala³y o 1,3% w stosunku do roku ubieg³ego. Na
wydatki maj¹tkowe Województwo przeznaczy³o zaledwie o 0,8% wiêcej rodków ni¿ w 2005 r., w strukturze wydatków ogó³em ich udzia³ spad³ o 6,1% (tabela nr 6).
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Wykres 89. Wynik wykonania bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 103. Wynik wykonania bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego (w z³)
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Wykres 90. Wynik wykonania bud¿etu gmin

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 104. Wynik wykonania bud¿etu gmin (w z³)

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Wykres 91. Wynik wykonania bud¿etu powiatów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 105. Wynik wykonania bud¿etu powiatów (w z³)
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Wykres 92. Wynik wykonania bud¿etu miast na prawach powiatu

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 106. Wynik wykonania bud¿etu miast na prawach powiatu (w z³)

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Wykres 93. Wynik wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 107. Wynik wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego (w z³)

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

1. BUD¯ETY GMIN  BEZ MIAST NA PRAWACH POWIATÓW
Dochody gmin ogó³em w 2006 r. wynios³y 4 559 mln z³ i wzros³y w stosunku do 2006 r. o 13,7%.
W 2006 r. najistotniejsz¹ pozycjê w strukturze dochodów ogó³em gmin stanowi³y dochody w³asne 
41,6%, subwencje  39,1%, natomiast najmniejszy udzia³ mia³y dotacje  19,3% (tabela nr 3).
Wród wszystkich gmin województwa ma³opolskiego najwy¿sz¹ dynamik¹ dochodów ogó³em
(wzrost o 56%), dochodów w³asnych (wzrost o 137 %) oraz dochodów bez dotacji na jednego mieszkañca osi¹gnê³a gmina Laskowa (wzrost o 136%), natomiast najwiêkszy spadek dochodów ogó³em
w stosunku do 2005 r. odnotowa³a gmina Wierzchos³awice (o 26%), a dochodów w³asnych gmina
Pa³ecznica (o 65%). Dochody ogó³em gmin bez dotacji, przeliczone na 1 mieszkañca, wskazuj¹ na
du¿e zró¿nicowanie w poszczególnych gminach (najni¿szy dochód na mieszkañca zanotowa³a gmina
Radgoszcz  248,6 z³, jest on o 88,7% ni¿szy od najwy¿szego dochodu na 1 mieszkañca osi¹gniêtego
w gminach Ma³opolski)  tabele nr 7, 8,9,10.
Wydatki gmin w 2006 r. wzros³y w stosunku do 2005 r. o 15,8 %. Wydatki maj¹tkowe by³y wy¿sze
o 24,2% i stanowi³y 20% wydatków ogó³em (wzrost o 1,4 punktu procentowegow odniesieniu do roku
ubieg³ego). Na wydatki bie¿¹ce gminy przeznaczy³y o 13,9% rodków wiêcej ni¿ w roku poprzednim
(tabela nr 3). Du¿y wzrost wydatków maj¹tkowych w stosunku do roku 2005 odnotowa³a gmina Tomice, natomiast najwiêkszy spadek odnotowa³a gmina Przeciszów (tabela nr 11).
W 2006 r. liczba gmin, które odnotowa³y deficyt bud¿etowy wynios³a 118, czyli o 46 gmin wiêcej ni¿
w 2005 r. Najwiêksz¹ nadwy¿k¹ bud¿etow¹ zamknê³y siê bud¿ety Miasta Olkusz (4,2 mln zl) i Gminy
Wieliczka (3,7 mln z³), natomiast najwiêkszy deficyt bud¿etowy osi¹gnê³a gmina Trzebinia (8,7 mln z³) 
tabela nr 13.
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 108. Dynamika dochodów gmin oraz dochody na 1 mieszkañca
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 109. Dochody gmin (w z³)  dynamika dochodów ogó³em w 2006 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 110. Gminy o najwy¿szych i najni¿szych dochodach bez dotacji na 1 mieszkañca w 2006 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 111. Dochody gmin (w z³)  dynamika dochodów w³asnych w 2006 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 112. Wydatki maj¹tkowe gmin (w z³)

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 113. Gminy: Wynik wykonania bud¿etu w 2005 r. (w z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

2. BUD¯ETY POWIATÓW
W porównaniu do 2005 r. dochody powiatów zwiêkszy³y siê o 106,7 mln z³, tj. o 9,9 %. Wród 19
powiatów województwa ma³opolskiego wszystkie powiaty zanotowa³y wzrost dochodów ogó³em  wielkoæ dochodów uzyskanych przez poszczególne powiaty przedstawia tabela nr 14. Najwiêkszy wzrost
dochodów osi¹gn¹³ powiat krakowski  17%, a najmniejszy powiat suski  4%.
W 2006 r. poziom wydatków zrealizowanych przez powiaty ukszta³towa³ siê na poziomie 1 252 mln zl
i by³ wy¿szy ni¿ w 2005 r. o 14,2%. Udzia³ wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em powiatów by³
wy¿szy o 3,2 punktu procentowego w stosunku do roku ubieg³ego (dane dotycz¹ce zrealizowania
wydatków w poszczególnych powiatach zosta³y przedstawione w tabeli nr 15). Najwiêkszy udzia³ wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em wyst¹pi³ w powiecie d¹browskim (29%), natomiast najmniejszy w powiecie bocheñskim (5%). Najwy¿sze wydatki ogó³em poniós³ powiat krakowski (109 mln
z³), a najni¿sze powiat proszowicki (25,4 mln z³).
W 2006 roku bud¿ety 17 powiatów zamknê³y siê deficytem natomiast nadwy¿ka wyst¹pi³a jedynie
w 2 powiatach (bocheñskim i limanowskim). Podobnie jak w roku ubieg³ym wynik wykonania bud¿etu
wszystkich powiatów (zbiorczo) w 2006 r. by³ ujemny (deficyt) i wyniós³ 70,3 mln z³  tabela nr 16.
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 114. Gminy: Wynik wykonania bud¿etu w 2006 r. (w z³)
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 115. Dochody powiatów  dynamika dochodów ogó³em (w z³)

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

225

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 116. Powiaty: udzia³ wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogó³em
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 117. Powiaty: wynik wykonania bud¿etu w latach (w z³)

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

3. BUD¯ETY MIAST NA PRAWACH POWIATÓW
Dochody ogó³em miast na prawach powiatu w 2006 r. ukszta³towa³y siê na poziomie 2 928 mln z³.
Najwiêkszy udzia³ w dochodach ogó³em miast na prawach powiatu maj¹ dochody w³asne (64,7% ogó³u
dochodów). W strukturze dochodów ogó³em dotacje stanowi¹ 11,1%, natomiast subwencje 24,2%
(w 2005 r. wartoci te stanowi³y odpowiednio 11% i 26,6%)  tabela nr 5.
Wydatki ogó³em miast na prawach powiatu w 2006 r. wynios³y 3 101 mln z³, z czego 19,4% stanowi³y wydatki maj¹tkowe (601,5 mln z³). W strukturze wydatków ogó³em, zrealizowanych przez miasta
na prawach powiatu w 2006 r., udzia³ wydatków maj¹tkowych zwiêkszy³ siê zaledwie o 1,5% w porównaniu do 2005 r. Wydatki na zadania bie¿¹ce poniesione przez miasta na prawach powiatu wynios³y
2 500 mln z³ i stanowi³y 80,6% ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez te jednostki.
Najwy¿szy wzrost dochodów zanotowa³o Miasto Kraków (o 15,3%), wydatków Miasto Tarnów (17,6%),
natomiast najni¿szy wzrost dochodów i wydatków Miasto Nowy S¹cz  odpowiednio o 8,1% i 9,8%.
Podobnie jak w 2005 r. wszystkie 3 miasta na prawach powiatu województwa ma³opolskiego zanotowa³y deficyt w 2006 r. Najwy¿szym niedoborem zamkn¹³ siê bud¿et Miasta Krakowa (76,1% ³¹cznego
niedoboru miast na prawach powiatu), a najmniejszym Miasta Nowy S¹cz (9,3% ³¹cznego niedoboru
miast na prawach powiatu)  tabela nr 18.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Tabela 119. Miasta na prawach powiatu: wynik wykonania bud¿etu za 2006 rok (w z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

4. BUD¯ET WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO
W 2006 r. dochody bud¿etu Województwa Ma³opolskiego zwiêkszy³y siê w stosunku do 2005 r. o 158,3
mln z³ (tj. 33,7%). Dochody z subwencji ogólnej by³y wy¿sze ni¿ w roku 2005 o 37,8%. W strukturze dotacji
celowych, najwiêksz¹ pozycjê stanowi³y dotacje na zadania w³asne, które wynios³y 44,6% ogó³u dotacji
celowych oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej  30,9%. Mniejszy udzia³ mia³y dotacje
na zadania realizowane na podstawie porozumieñ, zrealizowane w wysokoci 17,9 mln z³, (tj. 16,4% ogó³u
dotacji) oraz rodki pochodz¹ce z funduszy celowych  8,9 mln z³, co stanowi³o 8,1% ogó³u dotacji.
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Tabela 118. Miasta na prawach powiatu: wynik wykonania bud¿etu za 2005 rok (w z³)

W porównaniu do roku 2005 dotacje na zadania w³asne znacznie wzros³y (o 30,3%), natomiast
niewielki by³ wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rz¹dowej (o 1,3%).
Dynamika dochodów bud¿etu Województwa Ma³opolskiego wed³ug poszczególnych róde³ powstawania zosta³a przedstawiona w tabeli nr 19.
Wydatki ogó³em bud¿etu Województwa Ma³opolskiego wzros³y w porównaniu do roku 2005 o 94,1
mln z³, tj. o 17,6%. W strukturze wydatków ogó³em wydatki maj¹tkowe stanowi³y 36,2% (spadek w
stosunku do 2005 r. o 6,1 punktu procentowego). G³ówne kierunki wydatków bud¿etu Województwa to
wydatki na realizacjê zadañ z zakresu: transportu i ³¹cznoci, które nadal s¹ wydatkami priorytetowymi
(37,9% ogó³u wydatków, spadek o 6,7% w stosunku do 2005 r.), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (15,2%, wzrost o 2% w stosunku do 2005 r.), ochrony zdrowia (9,4%), owiaty i wychowania
(7,6%). Pozosta³e wydatki stanowi¹ 29,9% ogó³u wydatków bud¿etu Województwa  tabela nr 20.
W 2006 r. bud¿et Województwa Ma³opolskiego zamkn¹³ siê deficytem w kwocie 0,3 mln z³,
(w 2005 r.  deficytem w wysokoci 64,5 mln z³)  tabela nr 23.

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 120. Dochody Województwa Ma³opolskiego w latach 2001-2006 wed³ug
wa¿niejszych róde³ powstawania (w tys. z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego
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RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 121. Struktura wydatków bud¿etu Województwa Ma³opolskiego wed³ug dzia³ów
klasyfikacji bud¿etowej w latach 2001-2006 (w tys. z³)
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 122. Wydatki Województwa Ma³opolskiego w latach 2001-2006 (w tys. z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

Tabela 123. Wydatki Województwa Ma³opolskiego na inwestycje w latach 2001-2006 (w tys. z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego oraz danych GUS

Tabela 124. Wynik wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego w latach 2001-2006 (w tys. z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego
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III. Fundusze celowe
oprac. Anna Szymacha, Beata Bobula, S³awomir Piróg

1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOiGW) w Krakowie stanowi wa¿ny instrument samorz¹dów, przedsiêbiorstw i innych organizacji z terenu województwa ma³opolskiego dla finansowania przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska. Dzia³ania Funduszu podporz¹dkowane s¹ zasadzie zrównowa¿onego rozwoju województwa ma³opolskiego.
WFOiGW dzia³a na zasadach okrelonych ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (t. j. z 2006 roku Dz. U. Nr 129 poz. 902 z pón. zm.), ma osobowoæ prawn¹ i w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z pón. zm.) jest
wojewódzkim funduszem celowym. Jego organami s¹ Rada Nadzorcza i Zarz¹d.
Dochodami WFOiGW s¹ g³ównie wp³ywy z tytu³u op³at i kar pieniê¿nych, pobieranych na podstawie ustaw i odrêbnych przepisów z tytu³u gospodarczego korzystania ze rodowiska.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

G³ówne kierunki pomocy WFOiGW zrealizowane w 2006 r., to wspó³finansowanie zadañ w dziedzinach (rodki w tys. z³):

rodki WFOiGW przyznawane s¹ na wniosek zainteresowanych stron w formie dotacji lub po¿yczek.
W 2006 r. w WFOiGW w Krakowie obowi¹zywa³o nastêpuj¹ce oprocentowanie od udzielanych po¿yczek:
 4,0% w skali roku na zadania zwi¹zane z ochron¹ wód oraz budow¹ i rekultywacj¹ sk³adowisk
odpadów, likwidacj¹ niskiej emisji, zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, wykorzystaniem lokalnych róde³ energii odnawialnej,

231

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

Tabela 125. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w latach 2001, 2003, 2005 i 2006 (w tys. z³)

 4,2% w skali roku na zadania zwi¹zane ze wspieraniem ekologicznych form transportu, termomodernizacj¹ budynków, odsiarczaniem kopalin energetycznych, oczyszczaniem gazów odlotowych
w przemyle i energetyce oraz inne zadania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i gospodark¹ wodn¹.
W 2006 r. po¿yczki udzielane przez Fundusz mog³y byæ czêciowo umarzane do wysokoci:
 40% kwoty uzyskanej po¿yczki w przypadku realizacji zadañ inwestycyjnych realizowanych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego lub jednostki bud¿etowe na zadania zwi¹zane z ochrona wód,
 35% kwoty uzyskanej po¿yczki w przypadku realizacji zadañ inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego lub jednostkê bud¿etow¹ nie prowadz¹c¹ dzia³alnoci gospodarczej (poza zadaniami zwi¹zanymi z ochrona wód),
 30% kwoty uzyskanej po¿yczki w przypadku realizacji zadañ inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozosta³ych inwestorów,
pod warunkiem, ¿e inwestycja zosta³a ukoñczona w terminie ustalonym w umowie, zosta³y osi¹gniête
zak³adane i okrelone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania oraz po¿yczkobiorca sp³aci³ co
najmniej 60% pobranej po¿yczki.
W 2006 r. Zespó³ Kredytowy Funduszu prowadzi³ obs³ugê 582 po¿yczek na kwotê umown¹ 339
061 801,48 z³. oraz zawar³ 120 umów na ³¹czna kwotê 61 558 772,89 z³.
Rada Nadzorcza i Zarz¹d Funduszu w 2006 r. podjê³y ³¹cznie 116 uchwa³ o umorzeniu po¿yczek
na ³¹czn¹ kwotê 16 475 576,04 z³. Umorzono 1 po¿yczkê udzielon¹ w 1998 r., 5 z 1999 r., 11 z 2000 r.,
16 z 2001 r., 26 z 2002 r., 27 z 2003 r., 24 z 2004 r. i 6 z 2005 r. rednia wysokoæ umorzenia od
udzielonych po¿yczek wynosi³a 29,10%.
Ogó³em w 2006 r. zosta³y zawarte 53 umowy dotycz¹ce budowy sieci kanalizacji sanitarnych.
£¹czna d³ugoæ wykonanych kolektorów sanitarnych wynios³a 211,16 km co umo¿liwi³o odprowadzenie 607,29 tys. m3 cieków do oczyszczalni.

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

Tabela 126. Budowa sieci kanalizacyjnych realizowana z pomoc¹ finansow¹ WFOiGW
w Krakowie w 2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

Pomoc udzielona przez WFOiGW w Krakowie w 2006 roku pozwoli³a tak¿e na przyst¹pienie do
realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji 8 oczyszczalni cieków. Przyrost oczyszczanych w 2006 r.
cieków to 4 615,27 m3/d. Przyrost redukowanego ³adunku BZT5 to 278,24 tys. kg/rok.
Przy udziale rodków finansowych WFOiGW w Krakowie w 2006 r. zlikwidowano 20 kot³owni opalanych paliwem sta³ym, w miejsce których powsta³o 17 kot³owni gazowych, 2 kot³ownie olejowe oraz 1 kot³ow-
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Tabela 127. Budowa oczyszczalni cieków realizowana z pomoc¹ finansow¹ WFOiGW
w Krakowie w 2006 r. (wa¿niejsze inwestycje)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

nia opalana drewnem. Ponadto dokonano zamiany 4 wyeksploatowanych kot³ów gazowych na nowe kot³y
kondensacyjne. Fundusz udzieli³ równie¿ dofinansowania na monta¿ instalacji wykorzystuj¹cych odnawialne ród³a energii w postaci kolektorów s³onecznych, pomp ciep³a i kot³owni opalanych biomas¹.

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

Tabela 128. Wa¿niejsze zadania w ochronie powietrza realizowane z pomoc¹ finansow¹
WFOiGW w Krakowie w 2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie
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Ponadto w 2006 r. WFOiGW w Krakowie przyzna³ miêdzy innymi rodki na:
Ochronê przeciwpowodziow¹. Przy udziale rodków finansowych Funduszu w wysokoci ok.
5 mln z³otych, Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie przyst¹pi³ do podwy¿szania i modernizacji 1,9 km wa³ów rzeki Wis³y oraz 18,4 wa³ów potoku Upust.
Edukacjê ekologiczn¹ oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa¿onego
rozwoju (prenumerata czasopism dla szkó³, radiowe i telewizyjne programy ekologiczne, konkursy ekologiczne, publikacje materia³ów konferencyjnych, broszur, folderów).
Prace pielêgnacyjne-konserwacyjne rezerwatów, zabytkowych drzewostanów oraz ochrony bioró¿norodnoci, zalesienia nieu¿ytków.
Monitoring rodowiska (systemy kontrolno-pomiarowe stanu rodowiska).
Profilaktykê zdrowotn¹ oraz wypoczynek dzieci z obszarów ekologicznie zagro¿onych.
Dzia³ania polegaj¹ce na zapobieganiu i likwidacji powa¿nych awarii i ich skutków  doposa¿enie jednostek Pañstwowej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej województwa ma³opolskiego w sprzêt do ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska na sumê 3 969 576,25 z³. rodki te przeznaczono na zakup:
2 rednich oraz 3 ciê¿kich samochodów ratowniczo-ganiczych 4x4 z funkcj¹ do ograniczania stref ska¿eñ,
5 lekkich samochodów ratowniczo-ganiczych do ratownictwa techniczno-drogowego, 4 samochodów terenowych rozpoznawczo-ratowniczych, zabudowy samochodu specjalistycznego z podnonikiem hydraulicznym typu SH-24 i drabin¹ boczn¹, 11 zestawów hydraulicznych narzêdzi ratowniczych na wyposa¿enie samochodów, oraz specjalistycznego sprzêtu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego.
WFOiGW w Krakowie jest instytucj¹ porednicz¹c¹ III stopnia we wdra¿aniu Funduszu Spójnoci w Ma³opolsce na etapie identyfikacji i przygotowania przedsiêwziêæ prorodowiskowych.
 W roku 2006 projekt pn. Zintegrowany system zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków w miecie Niepo³omice i wschodniej czêci gminy Niepo³omice uzyska³ decyzjê Komisji Europejskiej o dofinansowaniu przedsiêwziêcia w ramach Funduszu Spójnoci.
 Przedsiêwziêcie pn: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ciekowej
Miasta Nowego S¹cza z przyleg³ymi terenami gmin s¹siednich w grudniu 2003r. zosta³o
przyjête przez WFOiGW w Krakowie na Listê Wojewódzk¹. Projekt ten 8 czerwca 2006 r.
zosta³ zarejestrowany przez Komisjê Europejsk¹.
 Przygotowana i przed³o¿ona 15 listopada 2006 r. w WFOiGW w Krakowie kolejna wersja Raportu Koñcowego dla projektu pn. Porz¹dkowanie gospodarki ciekowej w zlewni Bia³ej
Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Boles³aw, Klucze zosta³a poddana ocenie, w wyniku której beneficjent podj¹³ prace nad poprawieniem analizy finansowej przedsiêwziêcia zgodnie z wymogami Funduszu Spójnoci.
 Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa rozwa¿a³ mo¿liwoæ podzielenia przedsiêwziêcia pn. Kompleksowy program utrzymania w czystoci wód zlewni rzeki Raby od
róde³ do zapory w Dobczycach na 3 odrêbne projekty, które mia³yby byæ realizowane oddzielnie przez 3 beneficjentów.
 Dla projektu pn. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Miasta
Zakopane beneficjent uzyska³ pomoc techniczn¹ na przygotowanie pe³nego Studium Wykonalnoci w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora rodowisko.
 Dla przedsiêwziêcia pn. Gospodarka wodno-ciekowa w Krakowie  etap II Konsultant
opracowuje pe³ne Studium Wykonalnoci. Przygotowanie tej dokumentacji zosta³o dofinansowane ze rodków pomocy technicznej w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/P/PA/
013 Pomoc techniczna dla sektora rodowisko.
 Wniosek pn. Budowa zak³adu termicznego przekszta³cania odpadów w Krakowie pozosta³ na Licie Rezerwowej Komitetu Steruj¹cego. Ze wzglêdu na brak decyzji Gminy Miejskiej
Kraków, co do budowy zak³adu, realizacjê przedsiêwziêcia zawieszono.
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 Przygotowanie przedsiêwziêcia pn. Kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki ciekowej
na terenie Gminy Bukowina Tatrzañska zg³oszonego do dofinansowania (14.12.2004r.)
w ramach Funduszu Spójnoci zosta³o zawieszone.
W 2006r. dla 5 przedsiêwziêæ z Ma³opolski wy³oniono wykonawców Wstêpnych Studiów Wykonalnoci. Przygotowanie dokumentacji jest wspó³finansowane ze rodków pomocy technicznej w ramach
Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora rodowisko.
W roku 2006 WFOiGW w Krakowie przyj¹³ na Listê Wojewódzk¹ cztery kolejne potencjalne
przedsiêwziêcia i przekaza³ do dalszej oceny do NFOiGW.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) jest funduszem celowym, na który
sk³adaj¹ siê g³ównie nale¿noci i op³aty roczne, zwi¹zane z wy³¹czeniem gruntów z produkcji rolniczej. Wojewódzki FOGR Dzia³a na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U.2004.121.1266). Celem funduszu jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakoci gruntów rolnych.
FOGR dzieli siê na fundusz terenowy i centralny. Fundusz centralny tworzony jest z 20% dochodów funduszu terenowego i dysponuje nim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. rodkami funduszu
terenowego dysponuje Samorz¹d Województwa. rodki funduszy terenowych przeznacza siê, zgodnie z w/w ustaw¹, na:
 Budowê i modernizacjê dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 Budowê i renowacjê zbiorników s³u¿¹cych ma³ej retencji;
 Zakup sprzêtu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbêdnego do zak³adania i
aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
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Tabela 129. Projekty przyjête na Listê Wojewódzk¹ w 2006 r.

W 2006 r. rodki wojewódzkiego FOGR spo¿ytkowane zosta³y w Ma³opolsce na poprawê jakoci
sieci dróg dojazdowych do pól w ca³ym województwie a tak¿e na zakup sprzêtu informatycznego oraz
oprogramowania niezbêdnego do zak³adania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
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Tabela 130. Zadania finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (w z³)

ród³o: Sprawozdania z wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego za lata: 1999, 2001, 2005, 2006.

3. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK) utworzony zosta³ na
mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2000.100.1086).
FGZGiK dzieli siê na fundusz centralny bêd¹cy w dyspozycji G³ównego Geodety Kraju, fundusze wojewódzkie bêd¹ce w dyspozycji marsza³ków oraz fundusze powiatowe, dysponowane przez starostów.
Podzia³ FGZGiK wynika przede wszystkim z koniecznoci racjonalizacji wydatków na zadania
wymienione w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Najwa¿niejszymi przychodami wojewódzkich FGZGiK s¹ wp³ywy:
 ze sprzeda¿y map oraz innych materia³ów i informacji z zasobów wojewódzkich,
 z op³at za czynnoci zwi¹zane z prowadzeniem tych zasobów,
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 z wp³at z funduszy powiatowych w wysokoci 10% ich wp³ywów, przekazywane
w okresach kwartalnych, w ci¹gu 30 dni od zakoñczenia kwarta³u.
Wojewódzki FGZGiK mo¿e byæ uzupe³niany dotacj¹ z funduszu centralnego. rodki FGZGiK przeznaczone s¹ na uzupe³nienie rodków bud¿etowych, niezbêdnych do sfinansowania zadañ zwi¹zanych z aktualizacj¹ i utrzymywaniem pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla
wojewódzkiego, zakup urz¹dzeñ i wyposa¿enie lokali niezbêdnych do prowadzenia tego zasobu, szkolenia pracowników s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej, zatrudnionych do prowadzenia zasobu (w zakresie jego aktualizacji i utrzymywania).

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

Tabela 131. Wykonanie Planu Przychodów i Wydatków wojewódzkiego FGZGiK
w Ma³opolsce (w z³)

ród³o: Sprawozdania z wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego za lata: 1999, 2001, 2005 i 2006.
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IV. Programy pomocowe
oprac. Andrzej Binda

1. POLSKA NA TLE PAÑSTW CZ£ONKOWSKICH, KTÓRE WST¥PI£Y DO UNII
Wartoæ rodków z funduszy strukturalnych na lata 2004  2006 dla pañstw cz³onkowskich, które
przyst¹pi³y do UE w 2004 r. wynios³a ok. 15.5 mld euro (bez INTERREG). Do koñca 2006 roku Polska
wyda³a 1/3 rodków otrzymanych na ten okres, natomiast pod wzglêdem wykorzystania unijnych funduszy Polska jest na 5 miejscu poród 10 krajów, które wst¹pi³y do Unii Europejskiej w 2004 roku.
Wykres 94. Udzia³ poszczególnych pañstw cz³onkowskich w alokacji rodków z funduszy
strukturalnych na lata 2004-2006

RODOWISKO GOSPODARCZE: IV. Programy pomocowe

ród³o:
http://www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/27B2716D-2A7B-48FD-9C98-F95AF8B833C1/28927/prezentacja_080207_pl_a_inne_kraje2.pdf

Wykres 95. Wartoæ refundacji z KE jako procent realizacji zobowi¹zañ na ca³y okres
programowania 2004-2006

ród³o: ibid.
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Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce w 2006 roku
 W ramach pomocy strukturalnej Polska otrzyma³a z bud¿etu wspólnoty na lata 2004-2006 mo¿liwoæ wykorzystania z funduszy strukturalnych ok. 32,8 mld z³ 9wg kursu 1 euro=3,8243 z³.)
 Polska wykorzysta³a d koñca 2006 r. ca³¹ alokacjê rodków finansowych przewidzianych na
2004 r. tj. oko³o 7,706 mld z³, unikaj¹c w ten sposób, wynikaj¹cej z zasady N+2, utraty pieniêdzy
przyznanych przez Uniê Europejsk¹.
 W 2006 roku proces wdra¿ania funduszy strukturalnych uleg³ znacznej poprawie, zw³aszcza
w zakresie wydatkowania rodków.
 Do koñca 2006 roku zrealizowanych by³o ponad 70 tys. projektów, na które zawarto umowy
o wartoci dofinansowania UE blisko 29,9 mld z³, (z tego na kwotê 10 mld z³ w 2006 roku), co
zapewnia wykorzystanie 90,9% wartoci przyznanych Polsce funduszy UE,
 W porównaniu z koñcem 2005 r. ³¹czna kwota p³atnoci z funduszy strukturalnych wzros³a
o ponad 8 mld z³. i wynios³a na koniec 2006 r. ponad 10,5 mld z³., wykorzystuj¹c 32,2% alokacji
dla Polski na lata 2004-2006.

Wykres 96. Udzia³ wartoæ projektów w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych,
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Funduszu
Spójnoci i Inicjatyw Wspólnotowych w województwie ma³opolskim 
stan na 31 grudnia 2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Poszczególne programy mia³y ró¿n¹ wagê, wynikaj¹c¹ z ustalonych podstaw wsparcia, przejawiaj¹ca siê ró¿nym poziomem dofinansowania. Najwy¿ej cenione by³y programy zwi¹zane z rozwojem osobowym, tworzeniem i umacnianie wspólnot regionalnych i lokalnych, tworzeniem silnych, spójnych spo³eczeñstw. Czy uda³o siê wykorzystaæ tê szansê poka¿¹ najbli¿sze lata. Wa¿ne, ¿e równie¿
programy o charakterze gospodarczym i strukturalnym, wymagaj¹ce wiêkszego zaanga¿owania w³asnych rodków cieszy³y siê du¿ym zainteresowanie.
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W Polsce w ramach realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 opracowano piêæ sektorowych programów operacyjnych oraz ZPORR. Jedynie w przypadku tego ostatniego wiadomo by³o od samego
pocz¹tku wdra¿ania, jaki odsetek alokacji przypadnie dla województwa (6,71% alokacji krajowej), natomiast w
przypadku programów sektorowych zarz¹dzanych centralnie, o przyznaniu lub nie dofinansowania decydowa³a jakoæ zg³oszonych projektów. Po trzech latach fundusze ZPORR stanowi¹ ju¿ niewiele ponad 1/4 pomocy uzyskiwanej z Unii Europejskiej w ramach szerokiej gamy ró¿norakich projektów realizowanych w ramach wszystkich programów operacyjnych przez podmioty z terenu województwa ma³opolskiego. wiadczy
to dobrze zarówno o jakoci sk³adanych wniosków, ich profesjonalnym uzasadnieniu, jak i dostrzeganiu przez
instytucje zarz¹dzaj¹ce regionalnych potrzeb i mo¿liwoci realizacji.
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Tabela 132. Zestawienie projektów z obszaru Ma³opolski dofinansowanych w okresie
2004-2006 (stan na 31 grudnia 2006  wed³ug zakontraktowanych projektów)

Do grupy projektów wspó³finansowanych z Funduszu Spójnoci zaliczono inwestycje, które uzyska³y wsparcie w ramach
programu ISPA. Ponadto, na potrzeby niniejszego zestawienia, w celu przeliczenia wielkoci dofinansowania z Funduszu
Spójnoci przyjêto kurs na poziomie 1EUR = 4 PLN.

*

ród³o: Opracowanie w³asne
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Wykres 97. Udzia³ rodków funduszy europejskiej we wspó³finansowaniu programów

Wed³ug bardzo przybli¿onych szacunków dokonanych w oparciu o zebrane informacje, beneficjenci z województwa ma³opolskiego otrzyma³i w latach 2004-2006 ok. 2,8 mld z³ w formie dop³at
z funduszy Unii Europejskiej, zarówno na p³atnoci koñcowe jak i czêciowe (bez dop³at realizowanych
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Z tej kwoty co najmniej 2,1 mld z³ przeznaczone
zosta³o na wydatki maj¹tkowe, w tym inwestycje. Kwoty te nie obejmuj¹ du¿ej iloci projektów, niekiedy o wielomilionowej wartoci, które zosta³y lub jeszcze s¹ realizowane, lecz nie zosta³y rozliczone (np.
dzia³anie 1.6 ZPORR).
Na ile przytoczone wielkoci s¹ istotne z punktu widzenia rozwoju województwa ma³opolskiego?
Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie wartoæ nak³adów inwestycyjnych w województwie ma³opolskim w roku 2004 wynios³a 9 185,8 mln z³, w roku 2005  10 056,4. Przyjmuj¹c
szacunkowo nak³ady za 2006 na zbli¿onym poziomie 10 000 mln z³ otrzymujemy przesz³o 29 mld z³
wydanych na inwestycje w ci¹gu trzech lat. Przy takich za³o¿eniach wartoæ rodków pozyskanych
z UE przeznaczonych na sfinansowanie wydatków maj¹tkowych przekracza poziom 7% wartoci inwestycji ogó³em. Jest to bardzo istotny wk³ad finansowy, tym bardziej, ¿e w najbli¿szych latach mo¿na
siê spodziewaæ jego wzrostu, zw³aszcza gdy na³o¿¹ siê p³atnoci bie¿¹ce z zaleg³ymi.
Beneficjenci  Jednostki Samorz¹du Terytorialnego
Jednymi z g³ównych beneficjentów rodków przeznaczonych na realizacjê projektów i programów
realizowanych z udzia³em rodków z Unii Europejskiej s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego. Ustawa
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego przyjmuje jako dochody:
 rodki pochodz¹ce ze róde³ zagranicznych niepodlegaj¹ce zwrotowi
 rodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej,
 inne rodki okrelone w odrêbnych przepisach.
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Natomiast ustawa o Narodowym Planie Rozwoju umo¿liwia jst otrzymywanie z bud¿etu pañstwa
rodków na uzupe³nienie wk³adu w³asnego, wymaganego przy realizacji projektów realizowanych
w ramach programów operacyjnych wspó³finansowanych ze rodków wspólnotowych.
Mapa 22. Procent gmin realizuj¹cych projekty w regionach

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie raportu Ocena postêpów Polski w zakresie spójnoci z Uni¹ Europejsk¹.
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Mapa 23. Liczba i wartoæ dofinansowania projektów JST w województwach

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie raportu Ocena postêpów Polski w zakresie spójnoci z Uni¹ Europejsk¹.
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W ramach kredytów i po¿yczek jst mog³y otrzymywaæ z bud¿etu pañstwa rodki na prefinansowanie tych programów i projektów. Umo¿liwi³o to przejciowe finansowanie zadañ z bud¿etu pañstwa,
z uwagi na ustalony system finansowania projektów ze rodków unii Europejskiej w formie refundacji,
a wiêc po dokonaniu wydatków przez beneficjenta i po przed³o¿eniu dokumentów potwierdzaj¹cych ich
poniesienie.
£¹cznie w 2006 r., w zwi¹zku z realizacj¹ programów i projektów unijnych jst ponios³y wydatki
w wysokoci 8 760 952 tys. z³, co w porównaniu do 2005 r. oznacza wzrost o 81,8%.
Beneficjenci  przedsiêbiorcy
Wsparcie przedsiêbiorczoci w najszerszym zakresie zapewnia SPO Wzrost Konkurencyjnoci
Przedsiêbiorstw oraz, jako uzupe³niaj¹ce, dzia³ania ZPORR 3.4 wsparcie dla mikroprzedsiêbiorstw i
2.5 promocja przedsiêbiorczoci. Dodatkowo do dzia³añ zwi¹zanych z przedsiêbiorczoci¹ zaliczane
s¹ niektóre dzia³ania SPO Rozwój Zasobów Ludzkich i SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
¯ywnociowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.
Najwiêcej projektów jest realizowanych w najludniejszych województwach, co jest konsekwencj¹
du¿ej liczby przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na danym terenie, dziêki czemu Ma³opolska zajê³a czwarte
miejsce. rednia liczba realizowanych projektów na 1000 przedsiêbiorstw osi¹gnê³a dla Polski poziom
3,2 i dok³adnie taki sam poziom reprezentuje nasze województwo. Rekordzistami s¹ nasi s¹siedzi
z województwa podkarpackiego którzy uzyskali wskanik 4,8.
Odsetek zawartych umów z przedsiêbiorstwami sektora MSP w województwie ma³opolskim (91,0%
wszystkich umów) lokuje nas na 7 miejscu w skali kraju, nieco przewy¿szaj¹c redni¹ krajow¹.
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Wykres 98. Iloæ podpisanych umów o dofinansowanie w ramach SPO WKP wg kategorii
wielkoci przedsiêbiorstwa i województw

ród³o: Ocena postêpów Polski w zakresie spójnoci z Unia Europejsk¹ MRR, czerwiec 2007
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Wykres 99. Dofinansowanie w z³ ze rodków EFRR wed³ug wielkoci przedsiêbiorstw

ród³o: Ibid.
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Efekty rzeczowe
Projekty w dziedzinie sieci drogowej realizowane s¹ w ramach Funduszu Spójnoci, SPO Transport, ZPORR i IW INTERREG IIIA. Do koñca 2006 roku w ramach czterech dzia³añ ZPORR zrealizowano w skali kraju ponad tysi¹c inwestycji drogowych (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). Efektem dzia³añ by³o 1619 km nowo wybudowanych lub zmodernizowanych dróg. Województwo ma³opolskie dzier¿y w tym rankingu niekwestionowan¹ palmê pierwszeñstwa (238,67 km, tj. prawie 15% efektów
ogólnopolskich). Równie¿ w naszym województwie, jako jednym z nielicznych, wystêpuje przewaga
inwestycji regionalnych nad lokalnymi.
Projekty rodowiskowe zrealizowane w ramach dzia³añ ZPORR przynios³y w skali Polski na koniec 2006 roku efekty w postaci 1 298 km zbudowanej lub zmodernizowanej sieci wodoci¹gowej oraz
1451 km sieci kanalizacyjnej. Wyniki Ma³opolski na tym tle stanowi¹ 2,6% efektów ogólnopolskich
w zakresie sieci wodoci¹gowej (33 km) i 7,4% w zakresie sieci kanalizacyjnej (108 km). Warto zauwa¿yæ du¿¹ ró¿nicê w d³ugoci oddawanych sieci na korzyæ kanalizacji  w Ma³opolsce odsetek ludnoci
korzystaj¹cej z oczyszczalni cieków jest o ok. 8 punktów procentowych ni¿szy od redniej krajowej,
co oznacza koniecznoæ przesuniêcia priorytetu na rzecz gospodarki ciekami.
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Mapa 24. Osi¹gniête na koniec 2006 roku wskaniki produktu na podstawie zakoñczonych
inwestycji drogowych i rodowiskowych w ramach ZPORR
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportu Ocena postêpów Polski w zakresie spójnoci z Uni¹ Europejsk¹.
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1. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU (IOB)
Prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w coraz wiêkszym stopniu wi¹¿e siê z potrzeb¹ korzystania z ró¿norodnych us³ug informacyjnych, doradczych, finansowych. Przedsiêbiorcy napotykaj¹ tak¿e
na liczne bariery wynikaj¹ce ze skomplikowanych uregulowañ prawnych, czy sformalizowanych struktur urzêdów. Prze³amaniu tych barier i poprawie wspó³pracy z przedsiêbiorcami i potencjalnymi inwestorami s³u¿¹ instytucje otoczenia biznesu (IOB).
IOB to podmioty posiadaj¹ce bazê materialn¹, techniczn¹, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbêdne do wiadczenia us³ug na rzecz sektora MSP. Do tej kategorii instytucji zaliczamy: agencje
rozwoju regionalnego i lokalnego, fundacje, orodki szkoleniowo-doradcze (tj. np. orodki wspierania przedsiêbiorczoci, centra wspierania biznesu), fundusze i organizacje reprezentuj¹ce przedsiêbiorców, instytucje proinnowacyjne: centra transferu technologii, instytuty i orodki badawczo-rozwojowe oraz inkubatory przedsiêbiorczoci i inkubatory technologiczne, centra i parki naukowo-technologiczne itp. Czêæ z nich to instytucje non-profit, nie dzia³aj¹ce dla zysku lub przeznaczaj¹ce zysk
na cele statutowe.
Do zadañ instytucji otoczenia biznesu mo¿na zaliczyæ: wspieranie przedsiêbiorczoci, u³atwianie
rozpoczynania dzia³alnoci gospodarczej (m.in. start-ups, spin-offs,) oraz pomoc nowotworzonym przedsiêbiorstwom np. poprzez lokowanie inkubatorach przedsiêbiorczoci. Kolejne typy przedsiêwziêæ podejmowanych przez IOB to podnoszenie jakoci zasobów ludzkich w przedsiêbiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo (orodki szkoleniowo-doradcze); wsparcie powi¹zañ kooperacyjnych przedsiêbiorstw;
tworzenie sieci wspó³pracy (m.in. klastry) i animacji rodowiska innowacyjnego przedsiêbiorstw, a tak¿e zapewnianie dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania przedsiêbiorstwom, w szczególnoci
MSP, podejmuj¹cym ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia inwestycyjne (fundusze mikropo¿yczkowe
i porêczeniowe, fundusze kapita³u podwy¿szonego ryzyka).
Bardzo wa¿n¹ rolê we wzmacnianiu nowoczesnoci i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw odgrywaj¹ wyspecjalizowane IOB typu centra transferu technologii, inkubatory technologii, klastry, parki
naukowo  technologiczne. Tworz¹ one grupê instytucji wspieraj¹cych innowacyjnoæ i rozwój technologiczny.
1.1. Instytucje wspieraj¹ce innowacyjnoæ i rozwój technologiczny

*

Ma³opolska pod wzglêdem liczby orodków innowacji (aktywnych i bêd¹cych w trakcie tworzenia) znajduje siê na trzecim miejscu w Polsce. Wród typów orodków innowacji w Ma³opolsce wymieniæ nale¿y:
Centra Transferu Technologii
G³ównym celem ich dzia³alnoci jest organizacja szerokiej p³aszczyzny kontaktów miêdzy wiatem nauki i gospodarki, opracowanie studiów przedinwestycyjnych, identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych, promocja i rozwój przedsiêbiorczoci technologicznej jak równie¿
us³ugi wspieraj¹ce: doradztwo, kursy, szkolenia. W Ma³opolsce dzia³aj¹ cztery CTT, s¹ to: Centrum
Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu  instytucja prowadzona przez Uniwersytet
Jagielloñski, Centrum Transferu Technologii prowadzone przez Politechnikê Krakowsk¹, Centrum Transferu Technologii dzia³aj¹ce przy Fundacji Progress and Business, Program Czysty Biznes przy Fundacji Partnerstwo dla rodowiska.
Rozdzia³ przygotowano na podstawie publikacji zbiorowej pt. Orodki innowacji w Polsce  wydanej przez Polsk¹ Agencjê
Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
*
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Inkubatory Technologiczne
W Ma³opolsce powstaj¹ dwa Inkubatory Technologiczne.
Inkubator technologiczny przy Krakowskim Parku Technologicznym  projekt wspó³finansowany
ze rodków Uni Europejskiej, przewiduje budowê i wyposa¿enie budynku biurowego o ³¹cznej powierzchni 5000 m kw. G³ównym odbiorc¹ us³ug inkubatora bêd¹ przedsiêbiorcy z bran¿y wysokich
technologii rozpoczynaj¹cy swoj¹ dzia³alnoc na rynku. Zgodnie z harmonogramem projektu, inkubator technologiczny rozpocznie dzia³alnoæ w ostatnim kwartale 2007 roku.
Przy Jagielloñskim Centrum Innowacji Sp z o.o. powstanie Jagielloñski Park i Inkubator Technologii, które rozpoczn¹ dzia³alnoæ w 2008 roku.
G³ównym celem dzia³alnoci Inkubatorów Technologicznych jest wspomaganie rozwoju nowotworzonych i m³odych firm oraz optymalizacja warunków dla transferu technologii poprzez kontakty z instytucjami naukowymi, us³ugi wspieraj¹ce biznes (doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne, technologiczne), pomoc w pozyskiwaniu rodków finansowych, dostarczenie odpowiedniej do
potrzeb powierzchni na dzia³alnoæ gospodarcz¹. Podstawowym zadaniem inkubatora jest asysta
w tworzeniu oraz pomoc w pierwszym okresie dzia³ania ma³ej technologicznej firmy.
Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoci

Park Technologiczny
Park Technologiczny jest to zespó³ wyodrêbnionych nieruchomoci wraz z infrastruktur¹ techniczn¹, utworzony w celu dokonywania przep³ywu wiedzy i technologii pomiêdzy jednostkami naukowymi. Pod wzglêdem organizacyjnym i koncepcyjnym forma ta jest najbardziej rozwiniêtym typem
orodków innowacji. Celem parków technologicznych jest optymalizacja warunków transferu i komercjalizacji technologii, tworzenie i dawanie mo¿liwoci ma³ym innowacyjnym firmom oraz rozwój i urynkowienie nowych produktów. W Ma³opolsce znajduj¹ siê: Krakowski Park Technologiczny (KPT) i Tarnowski Park Naukowo  Technologiczny.
KPT ze wzglêdu na stopieñ zaawansowania dzia³alnoci nale¿y do kategorii A  najwy¿szej,
w której znajduj¹ siê parki realizuj¹ce dzia³alnoæ statutow¹ w pe³nym zakresie, w³¹cznie
z udostêpnieniem powierzchni i us³ug wspieraj¹cych dla firm. KPT pod wzglêdem ca³kowitej powierzchni,
któr¹ dysponuje (1 219 210 m2), zajmuje drugie miejsce w Polsce a pierwsze miejsce pod wzglêdem
powierzchni wynajmowanej podmiotom i iloci nowopowsta³ych miejsc pracy. Krakowski Park Technologiczny oferuje tereny pod inwestycje, powierzchnie biurowe do wynajêcia, pomoc publiczn¹ w formie
zwolnieñ podatkowych lub grantów inwestycyjnych przeznaczon¹ dla firm inwestuj¹cych na terenie
SSE, kompleksow¹ obs³ugê inwestorów.
Tarnowski Park Naukowo-Technologiczny (TPNT) dzia³a w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A TPNT jest zespo³em wyodrêbnionych nieruchomoci wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ utworzonym w celu zapewnienia wspó³pracy oraz przep³ywu wiedzy i wysoko zaawansowanych technologii pomiêdzy jednostkami naukowymi a przedsiêbiorcami. Komórki organizacyjne TPNT
oferuj¹ us³ugi z zakresu: organizacji szkoleñ, kursów i konferencji, wynajmu powierzchni biurowo 
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Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoci (AIP) tworzone w otoczeniu szkó³ wy¿szych s¹ ofert¹
wsparcia studentów i pracowników naukowych w praktycznych dzia³aniach rynkowych. Podejmuje siê
tu szereg specyficznych dzia³añ zorientowanych na edukacjê przedsiêbiorczoci oraz komercjalizacjê
nowych produktów i technologii. Inkubator akademicki daje mo¿liwoæ rozwoju poprzez dostêp do:
uczelnianych laboratoriów i aparatury badawczej, doradztwa technologicznego i patentowego, wiedzy
naukowców i studentów przy wiadczeniu us³ug doradczych i szkoleniowych, baz danych o badaczach
i wynalazkach, pomys³ach, patentach i technologiach.
W Ma³opolsce dzia³aj¹ cztery inkubatory akademickie zlokalizowane przy Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, oraz przy Uniwersytecie Jagielloñskim. Województwo Ma³opolskie znajduje siê na drugim
miejscu w Polsce pod wzglêdem liczby AIP w Polsce.

us³ugowych i szkoleniowo  konferencyjnych, wiadczenia us³ug informacyjno doradczych oraz wspierania transferu nowoczesnych technologii z sektora nauki do gospodarki.
Klastry
Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiêbiorstw, instytucji i organizacji powi¹zanych sieci¹ pionowych i poziomych zale¿noci, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osi¹gn¹æ tym przedsiêbiorstwom trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹.
Wród Ma³opolskich klastrów wymieniæ nale¿y:
Tarnowski Klaster Przemys³owy Plastikowa Dolina S.A.  zarz¹dzany jest przez spó³kê akcyjn¹,
tworzy warunki, które zachêcaj¹ przedsiêbiorstwa  g³ównie z bran¿y chemicznej  do lokalizacji swoich nowych przedsiêwziêæ produkcyjnych w Tarnowie.
Klaster oferuje firmom inwestuj¹cym na jej terenie pomoc prawn¹, finansow¹, pomoc w dzia³alnoci
promocyjnej i marketingowej, pomoc w zakupie sprzêtu i materia³ów do produkcji, organizuje specjalistyczne szkolenia. Firmy inwestuj¹ce na terenie Plastikowej Doliny mog¹ skorzystaæ z systemu lokalnych ulg podatkowych. Maj¹ mo¿liwoæ zakupu w Zak³adach Azotowych S.A. w Tarnowie-Mocicach
szerokiej gamy polimerów stanowi¹cych bazê wyjciow¹ do dalszego przetwarzania. Na terenie Tarnowa prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoæ równie¿ lokalni dostawcy ¿ywic konstrukcyjnych i w³ókien szklanych.
Klaster Life Science Kraków
Uniwersytet Jagielloñski, wychodz¹c naprzeciw zaistnia³emu zapotrzebowaniu, zainicjowa³ proces
tworzenia Klastra Life Science, zorganizowanej struktury, zdolnej do skutecznego procesu tworzenia
nowych technologii w dziedzinie nauk biomedycznych oraz ich komercjalizacji. Zadaniem Klastra jest
stworzenie sieci wspó³pracy firm i organizacji posiadaj¹cych najwiêkszy w Polsce potencja³ rynkowy
w obszarze Life Science (sektor medyczny, kosmetyczny, biotechnologiczny, przetwórstwo ¿ywnoci
i inne) oraz u³atwienie im wspó³pracy naukowej z ca³ym rynkiem globalnym LifeScience. Administratorem
Klastra LifeScience jest Jagielloñskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Klaster funkcjonuje jako Projekt.
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Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych
Klaster utworzony zosta³ w sierpniu 2006 roku z inicjatywy Wy¿szej Szko³y Biznesu  National 
Louis University. Obecnie zrzesza on 52 prorozwojowych i proinnowacyjnych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w bran¿y nowoczesnych technologii, nowych mediów oraz przemys³u wolnego czasu z ca³ej Polski.
Firmy wchodz¹ce w sk³ad Klastra s¹ bardzo mocno zdywersyfikowane nie tylko pod wzglêdem
geograficznym, ale tak¿e w zakresie profilu dzia³alnoci, pocz¹wszy od wytwórni telewizyjno-filmowych (spoty, klipy, filmy reklamowe, animacja klasyczna, komputerowa dwu i trójwymiarow¹, postprodukcja animacji), poprzez producentów i dostawców rozwi¹zañ mobilnych, oprogramowania dla przedsiêbiorstw, zaawansowanych aplikacji internetowych, intranetowych, extranetowych, drukarniach, firmach consultingowych i e-learningowych, a skoñczywszy na interaktywnych agencjach marketingowych
i portalach bran¿owych. Tak szeroki wachlarz kompetencji, jakim charakteryzuje siê Klaster, pozwala
na realizacjê ka¿dego projektu z zakresu zaawansowanych technologii i nowych mediów.
Ma³opolski Klaster Technologii Informacyjnych
Przedstawiciele 22 instytucji podpisali 18 lipca 2006 roku w Krakowie porozumienie o utworzeniu
Ma³opolskiego Klastra Technologii Informacyjnych. Porozumienie podpisa³y najwiêksze firmy informatyczne z Ma³opolski m.in. Comarch, Ericpol Telecom, Motorola Polska i IBM Polska, wy¿sze uczelnie
m.in. Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska,instytuty naukowe oraz Województwo Ma³opolskie.. G³ównym celem Ma³opolskiego Klastra bêdzie stworzenie w województwie nowoczesnego rodowiska technologii informacyjnych w zakresie badañ, wdro¿eñ i kszta³cenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, rodków i technologii.
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Jednym z celów wyznaczonych w porozumieniu jest stworzenie Ma³opolskiego Parku Technologii
Informacyjnych.
Ma³opolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
19 padziernika 2006 roku zosta³o podpisane porozumienie w sprawie powo³ania Ma³opolsko 
Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Do realizacji tej inicjatywy zaproszono uczelnie, samorz¹dy
województwa ma³opolskiego i podkarpackiego, jednostki badawcze Polskiej Akademii Nauk, agencje,
stowarzyszenia bran¿owe i fundusze ekologiczne oraz przedsiêbiorstwa energetyczne i gazownicze
dzia³aj¹ce na rzecz czystej energii na terenie obu województw. G³ówne cele Klastra to wzrost pozyskania czystej energii w regionie dla ochrony rodowiska przyrodniczego, koncentracja badañ naukowych
w tym obszarze oraz wzrost bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
E-Klaster  Ma³opolski Klaster Informatyczny koncentruje swoje dzia³ania na projektach ukierunkowanych na rozwój i aktywizacjê podmiotów zrzeszonych w ramach partnerstwa EKLASTER. G³ówne obszary podejmowanych dzia³añ zwi¹zane s¹, z jednej strony, z generowaniem zleceñ komercyjnych i projektów z sektora B+R, wraz z intensywnym rozwojem i kszta³towaniem wspó³pracy sieciowej,
z drugiej  aktywn¹ kampani¹ promocyjn¹ produktów i us³ug oferowanych przez sieæ partnersk¹
i poszczególnych Partnerów. W ramach dzia³añ E-Klastra przewidziane jest konstruowanie i aplikowanie do konkursów na projekty dofinansowywane ze rodków UE, które maj¹ stanowiæ zasadnicze ród³o finansowania podejmowanych dzia³añ. Dotychczasowe projekty realizowane z funduszy unijnych
obejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania: e-Klaster  Ma³opolski Klaster Informatyczny, Ma³opolska Sieæ Akceleracji Firm IT.
1.2. Instytucje dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju inwestycyjnego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne
Na terenie Ma³opolski zlokalizowane s¹ tereny nale¿¹ce do trzech specjalnych stref ekonomicznych, w ramach których inwestorzy mog¹ otrzymaæ pomoc publiczn¹ przeznaczon¹ na wspieranie
nowych inwestycji oraz tworzenie miejsc pracy.
Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna
£¹czna powierzchnia gruntów objêtych Stref¹ po³o¿onych na terenie Krakowa i Tarnowa oraz
gmin Zabierzów i Niepo³omice wynosi 262,786 ha. Ulokowane w KSSE firmy wyda³y na inwestycje 500
mln z³., zatrudniaj¹c 4500 osób, z czego 3500 na nowych miejscach pracy.
W 2006 r. 13 firm otrzyma³o zezwolenie na rozpoczêcie dzia³alnoci w Strefie: CAR Technology
Production Sp. z o.o. ,Shell Polska Sp. z o.o.,Unipress Sc.,Jagielloñskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.,
Zak³ad Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. ,Ergobud Sp. z o.o.,Diagnostyka Inwestments Sp. z o.o.,
Dream Lab Onet.pl Sp. z o.o.,Meiller Polska Sp. z o.o.,Grupa Onet.pl S.A.,NCC Asfalt Technic Sp. z o.o.,
KHS Krosno S.A.,Summit Polska S.A.
Swoj¹ dzia³alnoæ w SSE rozpoczê³y: niemiecka firma bran¿y motoryzacyjnej MAN (Niepo³omice),
amerykañska firma z bran¿y us³ug komputerowych i zarz¹dzania danymi  Affiliated Computer Services ACS (Zabierzów), firma informatyczna Ericpol (Kraków - Pychowice) oraz fabryka farb Beckers (Tarnów).
Na terenie Ma³opolski znajduje siê jeden z terenów zamiejscowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej województwa podkarpackiego EURO-PARK MIELEC.
Jest to Obszar Przemys³owy Gorlice, którego powierzchnia wynosi 29,40 ha.
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Jedn¹ z form wspierania dzia³alnoci gospodarczej jest udostêpnianie terenu pod inwestycje na
preferencyjnych warunkach. W tym celu utworzono w Ma³opolsce: Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹,
Spó³kê Ma³opolskie Parki Przemys³owe oraz Strefy Aktywnoci Gospodarczej.

Do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zosta³ w³¹czony obszar z gminy Mylenice.
Na terenach Gminy swoj¹ dzia³alnoæ rozpocznie Cooper-Standard Automotive Polska, firma z bran¿y
motoryzacyjnej.
Strefy Aktywnoci Gospodarczej
Strefy aktywnoci gospodarczej to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary odpowiadaj¹ce zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczêciej przez samorz¹dy lokalne. Strefy
posiadaj¹ kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiêkszaj¹ atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ regionu. Gminy, dostrzegaj¹c pozytywne efekty dzia³ania takich stref,
scalaj¹ nowe tereny, buduj¹ infrastrukturê techniczn¹, a tak¿e zmieniaj¹ przeznaczenie terenu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dziêki czemu liczba stref aktywnoci gospodarczej stale wzrasta.
Wybrane strefy aktywnoci gospodarczej:
Zielony Park Przemys³owy Kryszta³owy w Tarnowie
Park przemys³owy po³o¿ony jest w pó³nocnej czêci Tarnowa, w bezporednim s¹siedztwie dróg
wylotowych z miasta. Obszar Parku obejmuje 357 ha, w tym 225 ha to tereny niezabudowane. Obecnie na terenie Parku dzia³a 40 firm, wród których dominuje bran¿a budowlana, elektromaszynowa,
szklarska, logistyczna i spo¿ywcza. Tereny wchodz¹ce w sk³ad Parku przemys³owego posiadaj¹ dostêp do wszystkich mediów dostosowanych do potrzeb ju¿ dzia³aj¹cych, jak równie¿ powstaj¹cych
zak³adów produkcyjnych i us³ugowych. Miasto Tarnów wprowadzi³o u³atwienia organizacyjno-prawne
w procesie podejmowania dzia³alnoci gospodarczej.
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Strefa Przemys³owa Zielonych Dobczyc
Strefa usytuowana jest w Dobczycach. Powierzchnia strefy wynosi 51 ha, z czego 27 ha to tereny
w³¹czone do sfery biznesu, stanowi¹ce w³asnoæ ju¿ funkcjonuj¹cych firm. Strefa przemys³owa posiada
dogodny dojazd, le¿y bezporednio przy drodze obwodowej Dobczyc, w odleg³oci 30 km od centrum
Krakowa i oko³o 12 km od trasy Kraków-Zakopane,. Obecnie w Strefie Przemys³owej zlokalizowanych jest
10 du¿ych i rednich przedsiêbiorstw tworz¹cych 700 miejsc pracy. W 2006 roku zosta³ uruchomiony kolejny, najwiêkszy w strefie zak³ad produkcyjny: WAWEL S.A.  producent wyrobów z czekolady.
Wojnicki Zielony Park Przemys³owy
Park przemys³owy zlokalizowany we wschodniej czêci Ma³opolski, na terenie Wojnicza, w odleg³oci ok. 500 m od drogi krajowej nr 4 (Kraków - Rzeszów). Obszar Parku obejmuje powierzchniê 63,5 ha,
w tym 35 ha terenów przygotowanych dla inwestorów. Docelowo Park obejmie obszar 153 ha, w tym
znajdzie siê oko³o 70 ha terenów zielonych. Na obszarze Parku dostêpne s¹ wszystkie media dostosowane do potrzeb przedsiêbiorstw. Gmina zapewnia ulgi w podatkach i szybk¹ cie¿kê inwestycyjn¹.
W 2006 r. uruchomiono na terenie Parku Centrum Dystrybucyjne Wojnicz. Jest to obszar ponad 8
ha gruntów, na których prowadzi dzia³alnoæ Jeronimo-Martins - Dystrybucja SA - w³aciciel sieci sklepów Biedronka. Kosztem ponad 60 mln z³otych powsta³a hala dystrybucyjna towarów o pow. 23 000
m2 wraz z zapleczem do sieci sklepów z terenu Polski po³udniowo- wschodniej. Na terenie samego
Zielonego Parku Przemys³owego pracuje ju¿ ponad 400 osób.
Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Limanowej
Strefa po³o¿ona jest w po³udniowej czêci województwa ma³opolskiego, w miecie Limanowa.
Obszar Strefy wynosi 13,7 ha, z czego oko³o 7 ha stanowi¹ grunty przeznaczone do zabudowy. Jest to
teren poprzemys³owy, na którym dotychczas prowadzona by³a dzia³alnoæ w zakresie przetwarzania

250

ropy oraz produktów ropopochodnych. Na terenie Strefy zlokalizowane s¹ budynki administracyjnoprzemys³owe, hale produkcyjne oraz zbiorniki. Powierzchnia u¿ytkowa istniej¹cych budynków i budowli wynosi 4 365 m2. Strefa posiada dostêp do bocznicy kolejowej.
Chrzanowsko-Trzebiñski Park Przemys³owy
Park po³o¿ony w zachodniej czêci Ma³opolski, na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów, w pobli¿u
wêz³ów komunikacji drogowej (autostrada A4) i kolejowej. W sk³ad Parku wchodz¹ 2 obszary
o ³¹cznej powierzchni 55,5 ha. S¹ to zarówno tereny niezabudowane jak równie¿ nieruchomoci zabudowane obiektami przemys³owymi (hale, magazyny, obiekty biurowe, budowle, szyby pokopalniane
itp.). Na obszarze Parku przewidziano mo¿liwoæ rozwoju dzia³alnoci produkcyjnej, magazynowej,
spedycyjnej oraz szeroko pojêtych us³ug dla ludnoci. Dla przysz³ych inwestorów na terenie Gminy
Trzebinia przewidziano zwolnienia z podatku od nieruchomoci w przypadku realizacji przedsiêwziêæ
tworz¹cych nowe miejsca pracy. Na obszarze Gminy Chrzanów przewidywane s¹ podobne ulgi podatkowe pod przysz³e inwestycje.
Miejska Strefa Aktywnoci Gospodarczej Nowe Dwory w Owiêcimiu
Strefa po³o¿ona jest w zachodniej czêci Ma³opolski, na obrze¿ach miasta Owiêcim, przy drodze
krajowej nr 44 (Tychy-Zator-Skawina-Kraków), która stanowi obwodnicê centrum miasta. Strefa docelowo obejmowaæ bêdzie tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 45 ha (z mo¿liwoci¹ ich poszerzenia
o nastêpne 40 ha), z czego miasto jest w³acicielem 7,5 ha. W ramach Strefy oferowane s¹ cztery
obszary inwestycyjne (niezabudowane) o powierzchni oko³o 25 ha, oraz inkubator przedsiêbiorczoci
(w organizacji). Zainteresowanym inwestorom proponuje siê na terenie Strefy pomoc w za³atwianiu
niezbêdnych formalnoci wynikaj¹cych z prowadzonego procesu inwestycyjnego.

Strefa inwestycyjna zlokalizowana w centralnej czêci województwa ma³opolskiego, na terenie
Gminy Mylenice w miejscowoci Jawornik, obok drogi krajowej nr 7 (Kraków - Chy¿ne). Obszar Strefy
obejmuje 90 ha, z czego 20 ha to tereny ju¿ zagospodarowane przez inwestorów  miêdzy innymi
Scandinavian Tobacco S.A. oraz Bahlsen Sweet Sp. z o.o.
1.3. Instytucje dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym i lokalnym
Do instytucji wiod¹cych w zakresie wspomagania rozwoju regionalnego nale¿¹ agencje rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz dzia³aj¹ce na podobnych zasadach fundacje i stowarzyszenia, powo³ywane z udzia³em samorz¹du województwa lub samorz¹dów lokalnych. W Ma³opolsce dzia³a kilkanacie tego rodzaju instytucji, maj¹cych wspomagaæ rozwój gospodarczy w wymiarze lokalnym i regionalnym. Do agencji i fundacji obejmuj¹cych swoim dzia³aniem ca³e województwo nale¿¹: Ma³opolska
Agencja Rozwoju Regionu Regionalnego S.A. (MARR), Ma³opolska Agencja Energii i rodowiska Spó³ka
z o.o (MAE). Fundacja Partnerstwo dla rodowiska, FRLD- MISTIA. Ponadlokalny zasiêg oddzia³ywania ma: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(TARR), S¹decka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Agencja Rozwoju Spó³dzielczoci. Kilka z nich zarz¹dza parkami przemys³owymi i
technologicznymi, wspó³pracuj¹c z w³adzami lokalnymi w pozyskiwaniu inwestorów.
Drug¹, znacznie szersz¹ grupê stanowi¹ zrzeszenia firm w postaci izb gospodarczych, przemys³owohandlowych, rzemielniczych i cechów, zwi¹zki pracodawców i liczne stowarzyszenia przedsiêbiorców. Wszystkie one, wraz z agencjami i fundacjami okrelane s¹ mianem instytucji otoczenia biznesu. Tworz¹ klimat
gospodarczy regionu i wp³ywaj¹ na powstawanie, rozwój i przetrwanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Us³ugi dla biznesu, wiadczone przez te organizacje stanowi¹ wa¿ny element klimatu inwestycyjnego.
G³ównym celem dzia³ania tych instytucji jest obecnie pomoc w rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP) oraz aktywizacja osób bezrobotnych, u³atwianie rozpoczynania dzia³alnoci gospo-
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Mylenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku

darczej, podnoszenie jakoci zasobów ludzkich oraz pomoc nowo tworzonym przedsiêbiorstwom np.
w ramach inkubatorów przedsiêbiorczoci. Cele te realizowane s¹ poprzez dzia³alnoæ szkoleniow¹,
pomoc w aplikowaniu o rodki z UE a tak¿e fundusze po¿yczkowe i porêczeniowe.
Wród szerokiej gamy instytucji otoczenia biznesu nale¿y wyró¿niæ organizacje, które
w pojêciu ustawodawczym pe³ni¹ rolê samorz¹du gospodarczego lub zawodowego. Reprezentuj¹ one
interesy zrzeszonych w nich cz³onków wobec w³adz regionalnych i krajowych oraz instytucji publicznych. Zasadniczym zadaniem ich jest kszta³towanie i upowszechnianie zasad etyki w dzia³alnoci gospodarczej w znaczeniu rzetelnego postêpowania w obrocie gospodarczym.
Najczêciej oferowany zakres us³ug to: poradnictwo prawne dla cz³onków, pomoc
w znalezieniu partnerów gospodarczych poprzez kojarzenie ofert, organizowanie misji gospodarczych,
seminariów, konferencji, szkoleñ, pozyskiwanie i oferowanie informacji o firmach. Do najwiêkszych
i najbardziej aktywnych izb gospodarczych w województwie nale¿¹ Izby Przemys³owo-Handlowe
w Krakowie i Tarnowie, Jurajska Izba Gospodarcza, S¹decka Izba Gospodarcza, Ma³opolska Izba
Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci.
Na przestrzeni ostatnich lat zmieni³a siê rola izb rzemielniczych, do których mog¹ nale¿eæ równie¿ przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy do 50 pracowników. Oczekuj¹ oni wsparcia podobnego do us³ug
typowych dla izb gospodarczych. Oprócz tej nowej funkcji izby rzemielnicze oraz cechy zajmuj¹ siê
nadal egzaminami cechowymi i szkoleniami zawodowymi. Zrzeszaj¹ organizacje cechowe, spó³dzielnie rzemielnicze oraz restauratorów. Najwiêksz¹ tego typu organizacja jest Ma³opolska Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci w Krakowie, która zrzesza 24 cechy oraz 9 spó³dzielni rzemielniczych.
W 2006 roku Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Ma³opolskiego, wyda³ informator Instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowo  badawcze
w Ma³opolsce zawieraj¹cy dane IOB oraz opisy ich dzia³alnoci. Ma on na celu u³atwienie przedsiêbiorcom dotarcie do oferowanych przez instytucje us³ug. Informator dostêpny jest równie¿ w wersji
elektronicznej na stronie www.malopolskie.pl/gospodarka.
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2. WOJEWÓDZKA INFORMACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE
Poradnictwo zawodowe obejmuje dzia³ania, które umo¿liwiaj¹ osobom w ka¿dym wieku i na ka¿dym
etapie ich drogi ¿yciowej okreliæ umiejêtnoci, kompetencje i zainteresowania w celu podejmowania przez
nich decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarz¹dzania indywidualn¹ cie¿k¹ ¿yciow¹.
Us³ugi informacji i poradnictwa zawodowego realizowane s¹ w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy
w Krakowie w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie, Nowym
S¹czu. W ci¹gu minionych 7 lat skorzysta³o z nich prawie 140 tysiêcy osób, w tym w 2006 roku ok. 20 tys.
Informacja i poradnictwo zawodowe pomaga w podejmowaniu decyzji zwi¹zanych z wyborem zawodu,
zmian¹ zawodu, zatrudnieniem, planowaniem cie¿ki rozwoju kariery z uwzglêdnieniem realiów rynku
pracy, a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagaj¹ce szczególnych
predyspozycji psychofizycznych.
Tabela 133. Klienci poradnictwa i informacji zawodowej WUP w 2006 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
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Indywidualne poradnictwo zawodowe
Indywidualne poradnictwo zawodowe adresowane jest do osób, które potrzebuj¹ orientacji i ukierunkowania zawodowego. Do skorzystania z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego zg³aszaj¹ siê
najczêciej osoby, które chc¹ dokonaæ zmiany obecnej sytuacji zawodowej, osoby, które spotka³y siê
z koniecznoci¹ dokonania zmiany w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zewnêtrzn¹ a tak¿e ci, którzy musz¹
po raz pierwszy lub kolejny podj¹æ decyzjê zwi¹zan¹ z wyborem zawodowym.
W 2006 r. z poradnictwa indywidualnego skorzysta³o 1657 osób podczas 2 440 porad. W ramach
spotkañ doradcy zawodowi udzielili pomocy 706 osobom przy opracowaniu indywidualnych planów
dzia³ania. Czêciej klientami poradnictwa zawodowego s¹ kobiety (64%), osoby posiadaj¹ce status
bezrobotnego (46%), w tym do 25 roku ¿ycia (33%). Bior¹c pod uwagê okres pozostawania bez pracy,
osoby bezrobotne do 6 miesi¹ca stanowi¹ 43% korzystaj¹cych z poradnictwa indywidualnego, drug¹
co do wielkoci grupê stanowi¹ osoby pozostaj¹ce na bezrobociu powy¿ej 12 miesiêcy 38%.
Grupowe poradnictwo zawodowe
Poradnictwo grupowe to cykl kilkudniowych zajêæ poprzedzonych poradnictwem indywidualnym. Osoby
korzystaj¹ce z grupowego poradnictwa zawodowego nabywaj¹ i rozwijaj¹ w sobie zdolnoæ do dokonywania
zmian i poszukiwania nowych rozwi¹zañ. Relacje w grupie pomagaj¹ klientom uwiadomiæ sobie swoje zachowania i stosowaæ skuteczniejsze strategie zwi¹zane z wyborami edukacyjnymi czy zawodowymi.
W 2006 r. doradcy zawodowi w ramach poradnictwa grupowego przeprowadzili ³¹cznie 59 warsztatów, z których skorzysta³o 776 klientów. Podobnie, jak w poradnictwie indywidualnym wiêkszoæ klientów
stanowi³y kobiety 65%. Osoby bezrobotne to 44%, natomiast poszukuj¹cy pracy to zaledwie 6%.

Celem zajêæ aktywizacyjnych jest zapoznanie klientów z podstawowymi zagadnieniami dotycz¹cymi rynku pracy, nauczenie technik poszukiwania pracy oraz sposobów poszukiwania potrzebnych
informacji zawodowych. S¹ to kilkugodzinne zajêcia dotycz¹ce metod poszukiwania pracy, pisania
dokumentów aplikacyjnych, przygotowuj¹ce do rozmowy z pracodawc¹, do funkcjonowania w rodowisku pracy. W trakcie zajêæ aktywizacyjnych doradca wskazuje na konkretne rozwi¹zania, wzorce
i techniki, które u³atwiaj¹ klientom nabycie okrelonych umiejêtnoci wa¿nych podczas poszukiwania
pracy. Ta forma zajêæ cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i czêsto w efekcie uczestnictwa w nich klient
podejmuje decyzjê skorzystania z grupowego lub indywidualnego poradnictwa zawodowego.
W 2006 roku Centra zrealizowa³y ³¹cznie 135 zajêæ aktywizacyjnych, w których udzia³ wziê³o 996
osób. Wród klientów przewa¿a³y osoby bezrobotne  47%, w wieku 18-24 lat  46%, z wykszta³ceniem rednim zawodowym i ogólnokszta³c¹cym  55%.
Indywidualna informacja zawodowa
Z informacji zawodowej mo¿na korzystaæ samodzielnie, wspó³pracuj¹c z doradc¹ zawodowym w
Salach Informacji Zawodowej. Informacja zawodowa obejmuje szeroki i ró¿norodny zakres wiedzy
u³atwiaj¹cej planowanie rozwoju zawodowego i poszukiwanie zatrudnienia. Klienci mog¹ korzystaæ ze
zbiorów w formie tradycyjnej: broszur, ulotek i folderów informacyjnych, literatury zawodoznawczej,
teczek tematycznych, prasy, a tak¿e z innych noników informacji  p³yt CD, kaset video czy Internet.
G³ównymi odbiorcami indywidualnej informacji zawodowej by³y osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzêdzie pracy  62% lub niezarejestrowane  12%) oraz pracuj¹ce (8%).
Grupowa informacja zawodowa
Grupowa informacja zawodowa realizowana jest w trakcie spotkañ, a tak¿e prezentacji na Targach Pracy. Z grupowej informacji zawodowej mog¹ korzystaæ zarówno klienci indywidualni, chc¹cy
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wzi¹æ udzia³ w proponowanym tematycznie spotkaniu, jak i instytucje czy organizacje, które chc¹ dostarczyæ informacji z obszaru rynku pracy i informacji zawodowej okrelonej grupie klientów
W 2006 r. zorganizowano 173 spotkania w ramach informacji grupowych, w których wziê³o udzia³
7 498 osób.

3. KONKURSY PROMOCYJNE
Samorz¹d województwa ma³opolskiego zaanga¿owany jest we wspó³organizowanie wielu konkursów, których zadaniem jest promocja gospodarcza przedsiêbiorstw i instytucji z terenu województwa ma³opolskiego, jak równie¿ promocja przedsiêbiorczoci i postaw pro biznesowych wród m³odzie¿y. Wyrazem tego zaanga¿owania jest objêcie przez Marsza³ka Województwa patronatu nad konkursami, konferencjami, targami  ³¹cznie 236 przedsiêwziêæ.
Poni¿ej przedstawiono wybrane konkursy organizowane w 2006 roku, w naszym regionie.
VIII Edycja Konkursu Ma³opolska Nagroda Jakoci 2006
Organizator konkursu: Województwo Ma³opolskie i Izba Przemys³owo-Handlowa w Krakowie
Cel konkursu:
 upowszechnianie filozofii zarz¹dzania przez jakoæ,
 zainteresowanie przedsiêbiorstw i instytucji ide¹ ci¹g³ego doskonalenia,
 promowanie osi¹gniêæ przedsiêbiorstw i instytucji regionu ma³opolskiego w urzeczywistnianiu
koncepcji TQM,
 docenianie liderów przedsiêbiorczoci odnosz¹cych sukcesy jakociowe.
Laureaci konkursu:
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W kategorii Organizacje produkcyjne i us³ugowe:
Tytu³ Laureata, Statuetkê Ma³opolskiej Nike oraz dyplom otrzyma³a:
Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ OMAG sp. z o.o., Owiêcim
Wyró¿nienie, medal i dyplom otrzyma³a:
Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR-FABLOK S.A. Chrzanów
W kategorii Organizacje publiczne:
Tytu³ Laureata, Statuetkê Ma³opolskiej Nike oraz dyplom otrzyma³:
Urz¹d Miasta Krakowa
Wyró¿nienie, medal i dyplom otrzymali:
Urz¹d Miasta i Gminy Dobczyce
Urz¹d Miasta Tarnowa
W kategorii Organizacje medyczne:
Tytu³ Laureata, Statuetkê Ma³opolskiej Nike oraz dyplom otrzyma³:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II
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XV Edycja Konkursu Krakowski Dukat
Organizator konkursu: Izba Przemys³owo-Handlowa w Krakowie.
Cel konkursu: nagroda ma charakter promocyjny, honoruje przedsiêbiorców i osoby zas³u¿one dla
rozwoju gospodarczego, za pomys³owoæ, inwencjê, a zw³aszcza umiejêtnoæ dzielenia siê sukcesami
z otoczeniem, w którym prowadz¹ dzia³alnoæ. Nagradza za stwarzanie warunków dla rozwoju i upowszechniania przedsiêbiorczoci; za ich solidnoæ zawodow¹, wysoki poziom etyki oraz osi¹gniêcia
zawodowe.
Laureaci konkursu:
W kategorii Kreator Przedsiêbiorczoci:
Dr Rudolf Thaler - Radca handlowy Ambasady Austrii
W kategorii Samorz¹dowy Kreator Przedsiêbiorczoci:
1. Dymitr Rydzanicz  Wójt Ucia Gorlickiego
2. Andrzej Saternus  Burmistrz Che³mka

W kategorii Mened¿er Firmy:
1. Bogumi³ Adamek  Prezes Zarz¹du Korporacja Gospodarcza EFEKT SA, Kraków
2. Zbigniew Górecki  Prezes Zarz¹du Fabryka Wêzy Gumowych i Tworzyw Sztucznych FAGUMIT SP. Z O. O, Wolbrom
3. W³adys³aw Krzek  Prezes Zarz¹du Zak³ady Techniki Medycznej SP. Z O.O, Kraków
4. Mieczys³aw Majczak  Prezes Zarz¹du Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-handlowe PROF-US, Kraków
5. Jerzy Mazgaj  Prezes Zarz¹du ALMA MARKET SA, Kraków
6. Stanis³aw S³ysz  Prezes Zarz¹du HMS SP.Z O.O. ; Niepo³omice
7. Ryszard ciga³a  Prezes Zarz¹du Zak³ady Azotowe SA w Tarnowie
XI Edycja Konkursu Ma³opolski Rzemielnik Roku
Organizator konkursu: Ma³opolska Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci w Krakowie
Cel konkursu: promocja rzemios³a poprzez nagradzanie wyró¿niaj¹cych siê zak³adów rzemielniczych.
Laureaci konkursu:
W kategorii Produkcja:
Edward Pasternak  Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe EBATA Kalwaria
Zebrzydowska, Brody 94
Maria Rzankowska - Cukiernia SAMANTA, Zakopane, ul. Witkiewicza 2
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W kategorii W³aciciel Firmy:
1.Stanis³aw Alf  Alf Sensor SJ,
2.Jaros³aw Cha³as  Kancelaria Cha³as i Wspólnych SJ,
3.Anna Jêdrocha  ATH Intercrac SP. Z O.O,
4.Andrzej Kuchta, Edward Kuchta  Autorem SJ,
5.Jerzy Wrzecionek  JANEX SP. Z O.O.,
6.Stanis³aw Miczek  Firma Handlowa MISTAR

W kategorii Us³ugi:
Stanis³aw Wandas  Central Gum  Serwis  Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 3
Wyró¿nienia:
Artur Grzesikowski  Zak³ad Kamieniarski - Kraków
Stanis³aw Korczak  Kunierstwo  Ko¿uszkarstwo  Nowy Targ
Tadeusz walczak  Pracownia Tapicerska - Kraków
VI Edycja Konkursu Lider Ma³opolski 2006
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Organizator konkursu: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski  Kraków
Cel konkursu: wyró¿nienie najwa¿niejszych przedsiêwziêæ o wymiarze spo³ecznym, wa¿nych dla
sfery duchowej, to¿samoci, edukacji i jakoci ¿ycia mieszkañców jak równie¿ inwestycji infrastrukturalnych, ekspansywnych firm z Ma³opolski, z nowymi technologiami, stwarzaj¹cych nowe miejsca pracy.
Laureaci konkursu:
1. Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy CMUJ w Krakowie  Prokocimiu  Oddzia³ Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeñ, za przeprowadzenie skomplikowanych operacji dzieci ciê¿ko oparzonych
i rekonstrukcjê twarzy dziecka.
2. Regionalny Dworzec Autobusowy sp. z o.o. w Krakowie, za wybudowanie nowoczesnego dworca tworz¹cego wraz z dworcem PKP centrum komunikacyjne Krakowa,
3. Krakowski Bank Spó³dzielczy, za wysok¹ jakoæ us³ug wiadczonych regionalnym instytucjom,
przedsiêbiorcom i mieszkañcom oraz sta³e unowoczenianie oferty.
4. Cracovia i Wis³a Kraków  w 100-lecie klubów sportowych,
5. Miasto Stary S¹cz oraz Przedsiêbiorstwo Kamieniarskie Wolski z Mizernej k. Czorsztyna, za
prace kamieniarskie przy przebudowie redniowiecznego Rynku w Starym S¹czu wraz z przyleg³ymi ulicami.
6. Miasto Bielsko-Bia³a za dokoñczenie inwestycji Nowa Starówka  Nowe Szanse. Rewitalizacja
Bielskiej Starówki  I etap,
7. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Tarnowie  za otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii  Instytutu Politechnicznego i dynamiczny rozwój.
8. Sabre Holdings za dynamiczny rozwój Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre w Krakowie.
9. Miasto Kraków oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji SA w Krakowie za
sfinalizowanie projektu Oczyszczalnia cieków P³aszów II w Krakowie.
10. Miasto Przemyl oraz Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Przemylu za inwestycjê
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków w Przemylu
Specjalne wyró¿nienie w kategorii Najlepsze Przedsiêwziêcia Roku w Ma³opolsce otrzyma³a
organizacja wizyty Ojca wiêtego Benedykta XVI w Krakowie i Ma³opolsce wraz przedsiêwziêciami
towarzysz¹cymi.
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VI. Wspó³praca miêdzynarodowa,
integracja europejska i promowanie
Województwa
oprac. Jerzy Fugas, Ma³gorzata D¹browa-Kostka, Szymon Gatlik, Maciej Kiliañski

Wspó³praca Miêdzynarodowa Województwa Ma³opolskiego realizowana jest w oparciu o ustawê
o samorz¹dzie województwa, Statut Województwa Ma³opolskiego oraz Priorytety Wspó³pracy Zagranicznej Województwa Ma³opolskiego. Ma³opolska prowadzi na podstawie umów i porozumieñ wspó³pracê dwustronn¹ z 13 regionami zagranicznymi, a na podstawie porozumieñ miêdzyrz¹dowych z 3
regionami zagranicznymi. Ponadto region utrzymuje równie¿ wiele kontaktów roboczych. Podstawow¹
form¹ wspó³pracy jest realizacja wspólnych projektów. W 2006 r. zrealizowane zosta³y b¹d nadal
pozostaj¹ w realizacji 179 projekty. Województwo nale¿y równie¿ do dwóch organizacji miêdzyregionalnych: Zrzeszenia Regionów Europy (AER) i Europejskiego Regionalnego Stowarzyszenia na rzecz
Spo³eczeñstwa Informacyjnego (Eris ), tak¿e do Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badañ
nad Edukacj¹ i Kszta³ceniem Zawodowym (FREREF).
Najwa¿niejsze projekty zrealizowane w roku 2006 r.:
Wród 179 zrealizowanych i bêd¹cych nadal w realizacji projektów znalaz³o siê wiele projektów
interdyscyplinarnych, miêdzynarodowych targów turystycznych, wizyt studyjnych, misji identyfikacyjnych, press tourów, konferencji i sta¿y. Projekty by³y realizowane z takich dziedzin jak edukacja (46),
kultura (31), administracja (23), gospodarka (19), promocja i turystyka (18), polityka spo³eczna (12),
fundusze strukturalne (9), rolnictwo (7), ochrona zdrowia (5), nowe technologie (4), ochrona rodowiska (3), rynek pracy (2).
Wa¿niejszymi z nich by³y:
 4. Sesja Letniego Uniwersytetu Europejskiego Badañ i Innowacji na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego pt. Kompetencje w kszta³ceniu ustawicznym: w jaki sposób je identyfikowaæ, rozwijaæ
i uznawaæ?, zorganizowana w Ma³opolsce we wspó³pracy z regionem Rhone-Alpes (Francja)
z udzia³em ok. 240 osób: przedstawicieli w³adz regionów, rodowisk naukowych i osób zawodowo zajmuj¹cych siê kszta³ceniem ustawicznym z 36 regionów europejskich oraz z prowincji
Quebec (Kanada), reprezentuj¹cych 15 pañstw. W sesji wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele
krajów Europy rodkowo-wschodniej: Estonii, Ukrainy i S³owacji. Aktywny udzia³ w tym wydarzeniu wziêli tak¿e politycy i wysocy urzêdnicy z Województwa Ma³opolskiego, Regionu Rhone-Alpes, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
(CEDEFOP).
 Konferencja nt. wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami polskimi, francuskimi i niemieckimi pt. Samorz¹dy Trójk¹ta Weimarskiego w sercu Europy z udzia³em Województwa Ma³opolskiego
i Regionu Rhone-Alpes (Francja).
 Prezentacja Prowincji Jiangsu (Chiny)  jako gocia specjalnego podczas targów turystycznych
Krakowski Salon Turystyczny.
 Konferencja: Ukraina, Polska i Niemcy w Europie przysz³oci we Lwowie.
 Festiwal Tadeusza Kantora w Rhone-Alpes (Lyon, Grenoble i Valence): wystawy przedstawiaj¹ce twórczoæ teatraln¹ i plastyczn¹ artysty; warsztaty dramatyczne; projekcje; seminaria oraz
inne wydarzenia podkrelaj¹ce zwi¹zki Tadeusza Kantora z Francj¹.
 IX Seminarium Przysz³oci Problemy demograficzne  wyzwania dla gospodarki, rynku pracy
i spo³eczeñstwa, zorganizowane we wspó³pracy z Krajem Zwi¹zkowym Turyngii (Niemcy)
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W roku 2006 Województwo Ma³opolskie odwiedzili m.in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dieter Althaus  Premier Rz¹du Kraju Zwi¹zkowego Turyngia (Niemcy)
Juraj Blanár  Przewodnicz¹cy ¯yliñskiego Kraju Samorz¹dowego (S³owacja)
«nazwisko»  Przewodnicz¹cy Preszowskiego Kraju Samorz¹dowego (S³owacja)
Petro Olijnyk  Przewodnicz¹cy Lwowskiej Obwodowej Administracji Pañstwowej (Ukraina)
Bai Suning  Wiceprzewodnicz¹ca Kongresu Ludowego Prowincji Jiangsu (Chiny)
Yu You, Gubernator Prowincji Shanxi (Chiny)
Jean Besson, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Regionalnej Regionu Rhone-Alpes (Francja)
Christiane Demontes, Wiceprzewodnicz¹ca Rady Regionalnej Regionu Rhone-Alpes (Francja)
Bernard Valette, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Regionalnej Regionu Centrum (Francja)
Dagmar Schipanski Prezydent Parlamentu Kraju Zwi¹zkowego Turyngia (Niemcy)
Karl-Heinz Gasser  Minister Spraw Wewnêtrznych Kraju Zwi¹zkowego Turyngia (Niemcy)
Hansa Goeblem  Minister Kultury Kraju Zwi¹zkowego Turyngia (Niemcy)
Eberhard Sinner  Minister ds. Europejskich i Kontaktów Miêdzyregionalnych w kancelarii
Rz¹du Kraju Zwi¹zkowego Bawaria (Niemcy)
14. Hansa Spitzner, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii Rz¹du Kraju Zwi¹zkowego Bawaria (Niemcy)
15. Jean-Pierre Lambot  Naczelny Komisarz ds. Turystyki Regionu Walonia (Belgia)
16. Daniel Menschaert  Delegat Wspólnoty Walonia  Bruksela w Polsce

Wspó³praca w ramach organizacji miêdzynarodowych
W ramach cz³onkostwa Woj. Ma³opolskiego w Zrzeszeniu Regionów Europy (AER) w konferencjach oraz pracach komitetów AER w roku 2006 (Vrsac, Umea, Kreta) uczestniczyli wytypowani Radni
Sejmiku Woj. Ma³opolskiego. Podczas spotkañ omawiano zagadnienia dotycz¹ce polityki spo³ecznej,
kultury, edukacji, m³odzie¿y, mediów, sportu oraz marek regionalnych, jako narzêdzia promocji markowych produktów regionalnych.

2. INTEGRACJA EUROPEJSKA
Dzia³alnoæ Biura Województwa Ma³opolskiego w Brukseli
Utworzone w 2002 roku przedstawicielstwo Województwa ma³opolskiego w Brukseli jest platform¹ kontaktu pomiêdzy orodkami decyzyjnymi UE a regionem. Jego podstawowym zadaniem jest
docieranie do informacji istotnych z punktu widzenia Ma³opolski i przekazywanie ich do regionu.
Dzia³alnoæ swoj¹ Biuro realizuje w kilku zasadniczych kierunkach:
 przekazywanie informacji dotycz¹cych polityki regionalnej Unii Europejskiej (systematyczne
monitorowanie polityk wspólnotowych oraz udzia³ w konferencjach, seminariach, oraz spotkaniach organizowanych przez instytucje europejskie; przekazywanie informacji oraz redagowanie artyku³ów dotycz¹cych bie¿¹cych wydarzeñ w polityce regionalnej UE: procesu decyzyjnego UE, debaty nad przysz³oci¹ polityki regionalnej UE (szczególnie pakietu nowych rozporz¹dzeñ dotycz¹cych funduszy unijnych), organizowanych konferencji, seminariów itd.; zbieranie
informacji, ledzenie stron internetowych Komisji Europejskiej, regularne kontakty z dyrekcjami
generalnymi Komisji Europejskiej oraz Sta³ym Przedstawicielstwem RP przy UE, redagowanie
oraz nadsy³anie informacji, poszukiwanie parterów do programów wspólnotowych),
 kontakty robocze z instytucjami europejskimi (m.in. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Regionalnej, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia , Dyrekcja Generalna ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego i inne),
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3. PROMOWANIE WOJEWÓDZTWA
Realizuj¹c zadania zwi¹zane z kreowaniem ma³opolskiej marki zastosowano dywersyfikacjê dzia³añ promocyjnych jak równie¿ wykorzystano zjawisko synergii w ramach dzia³añ komplementarnych
realizowanych we wspó³pracy z innymi departamentami UMWM, ma³opolskimi powiatami i gminami
oraz organizacjami pozarz¹dowymi.
Dzia³ania promocyjne kierowane by³y do ró¿nych grup odbiorców. W zale¿noci od grupy dobierano rodzaj promocji jak równie¿ treæ i formê komunikatu promocyjnego. Do wyodrêbnionych grup odbiorców dzia³añ promocyjnych nale¿eli:
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 kontakty robocze z instytucjami polskimi,
 wspü³praca z innymi regionami oraz europejskimi stowarzyszeniami i sieciami (sta³e kontakty
siê z biurami innych regionów europejskich, szczególnie regionów partnerskich Ma³opolski,
a tak¿e przedstawicielami polskich województw),
 promocja i reprezentacja Ma³opolski
 Promocja Ma³opolski podczas targów turystycznych Salon de Vacances,. Stoisko Ma³opolski z uwagi na atrakcje turystyczne regionu (najczêciej kojarzone miejsca: Kraków, Wieliczka, Zakopane, Auschwitz) oraz bardzo dobre materia³y promocyjne cieszy³a siê najwiêkszym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. Pracownicy Biura Ma³opolski w Brukseli rozdali ok.
3000-4000 materia³ów i gad¿etów promocyjnych.
 Spotkanie z grup¹ ok. 40 studentów z Kolegium Europejskiego w Natolinie: Biuro Ma³opolski
by³o g³ównym organizatorem spotkania i zachêci³o do wspó³pracy przedstawicieli Konferencji Regionów Peryferyjnych i Morskich, pani¹ Carol Thoms oraz pana Enrico Mayrhofera.
Spotkanie umo¿liwi³o studentom Kolegium Europejskiego, z których wiêkszoæ bêdzie
w przysz³oci zajmowaæ siê polityk¹ europejsk¹, zapoznanie siê ze specyfik¹ dzia³alnoci
biura regionalnego na przyk³adzie Ma³opolski (prezentacja know-how Biura Ma³opolski w Brukseli), praktycznymi aspektami lobbingu, uzyskanie informacji na temat naszego regionu.
 Pocz¹tek przygotowañ do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Open Days 2006):
faza konceptualna.
 Uczestnictwo z ramienia regionu w oficjalnym otwarciu po³¹czenia Bruksela- Kraków przez
Skyeurope organizowanym na lotnisku Zaventem. Aktywny udzia³ w debacie i konferencji
prasowej, udzielenie wywiadu dla radia.
 Dni Otwarte Instytucji Europejskich  prezentacja dzia³ania instytucji europejskich, w tym Komitetu Regionüw
 Zielony Tydzieñ (Green Week) : impreza organizowana przez Dyrektoriat Generalny Komisji
ds. rodowiska Komisji Europejskiej maj¹ca na celu wymianê informacji, pogl¹düw, dowiadczeñ oraz promowanie ochrony rodowiska poprzez konferencje, warsztaty i wystawy.
 9 maja Dzieñ Europy  kampania Dyrektoriatu Generalnego ds. Pomocy Zewnêtrznej (DG AIDCO) Komisji Europejskiej maj¹cej na celu podniesienie wiadomoci wród m³odzie¿y co do kwestii zwi¹zanych z Uni¹ Europejsk¹, a w szczególnoci jej polityki zewnêtrznej i polityki rozwoju.
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Projekty kierowane do mieszkañców Województwa
W roku 2006 odby³a siê druga edycja Ma³opolskiego Festiwalu Smaku bêd¹cego integraln¹ czêci¹ kompleksowego projektu promocji produktów regionalnych z Ma³opolski Ma³opolski Smak, w ramach którego zorganizowano 5 lokalnych kiermaszów produktów regionalnych (w Krakowie, Tarnowie,
Nowym S¹czu, Owiêcimiu i Zakopanem) oraz wielki fina³ Festiwalu w Krakowie. W Festiwalu udzia³
wziê³o blisko 80 wystawców, a wszystkie imprezy odwiedzi³o ³¹cznie ponad 60 000 zwiedzaj¹cych.
Towary wpisane na ma³opolsk¹ Listê Produktów Tradycyjnych zosta³y wyró¿nione znakiem Produkt
Tradycyjny z Ma³opolski  swoistym znakiem jakoci. Ponadto prezentacje projektu Ma³opolski Smak
odby³y siê podczas imprez organizowanych przez inne podmioty takich jak wiêto Chleba w Krakowie,
Dni Ziemi Kluczewskiej w Kluczach i wybory Ch³opa Roku w Rac³awicach. W ramach wewnêtrznej
integracji regionu po raz kolejny zorganizowane zosta³o wiêto Samorz¹du Terytorialnego  tradycyjne
spotkanie rodowisk samorz¹dowych Ma³opolski oraz przeprowadzono projekt promocji postaw obywatelskich przy okazji wi¹t narodowych 3 maja i 11 listopada  M³odzie¿ Pamiêta. Województwo
w³¹czy³o siê równie¿ w wydarzenia jubileuszu 100lecia najstarszych polskich klubów sportowych MKS
Cracovia i TS Wis³a Kraków. Województwo udzieli³o tak¿e wsparcia organizacyjnego podczas organizacji
spotkania dziennikarzy z Metropolit¹ Krakowskim w ramach podsumowanie zakoñczonej wizyty Papie¿a
w Polsce oraz druku materia³ów informacyjnych zwi¹zanych z pielgrzymk¹. Wsparcie ze strony Województwa otrzyma³a tak¿e Fundacja Uniwersytetu Jagielloñskiego w zwi¹zku z organizowanym przez ni¹ corocznie konkursem wiedzy o UJ dla uczniów szkó³ rednich. Wród wydawnictw informacyjnych opracowanych
i wydanych w roku 2006 z przeznaczeniem dla mieszkañców regionu wymieniæ mo¿na dwie broszury pogl¹dowe z cyklu, Co warto wiedzieæ:...o Urzêdzie Marsza³kowskim i ...o us³ugach turystycznych.
Projekty kierowane do mieszkañcy wybranych regionów polskich
W roku 2006 przygotowano i przeprowadzono dwie kampanie promocyjne:
 Ma³opolska. Kraków na dobry pocz¹tek to dwutygodniowa kampania zachêcaj¹ca do odwiedzenia Ma³opolski w letnim sezonie turystycznym.
 Do Ma³opolSKI! Zwiedzaj od deski do deski  akcja promuj¹ca zimowy wypoczynek w Ma³opolsce
Zasiêg kampanii to Warszawa, Poznañ, Wroc³aw, Górny l¹sk, £ód. (³¹cznie ok. 8 milionów
odbiorców). Kampaniê prowadzono z wykorzystaniem nastêpuj¹cych kana³ów komunikacji: billboardy,
Internet, dzienniki regionalne (4 wk³adki powiêcone Ma³opolsce w gazetach lokalnych: Dziennik Zachodni, Dziennik £ódzki, Gazeta Poznañska, Gazeta Wroc³awska), telewizja (programy z cyklu Podró¿e z TVN Meteo - Ma³opolska). Kampania przygotowana zosta³a we wspó³pracy z miastem Kraków.
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W ramach zadañ zwi¹zanych z promocj¹ Województwa zagranic¹ wa¿nym akcentem na zakoñczenie prezentacji kulturalnej regionu w ramach narodowego programu promocji Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 by³a organizacja we Frankfurcie n. Menem wystawy ikon wiat³o ze Wschodu. Oferta
turystyczna i gospodarcza Ma³opolski zaprezentowana zosta³a tak¿e podczas Polonijnych Targów
Gospodarczych w Chicago oraz na spotkaniu z amerykañskimi touroperatorami zainteresowanymi
organizacj¹ przyjazdów turystycznych do Krakowa i Ma³opolski. W ramach narodowej prezentacji Polski, która na targach Biofach w Norymberdze w 2006 r. wyró¿niona by³a tytu³em Kraju Roku, Ma³opolska zaprezentowana zosta³a jako jeden z czo³owych polski regionów pod wzglêdem wytwarzania ekologicznych produktów spo¿ywczych. W roku 2006 kontynuowana by³a realizacja projektu polegaj¹cego na wzajemnej wymianie wiadczeñ marketingowych z liniami Sky Europe, Ryanair i Norwegian.. W
roku 2006 zorganizowano kilkanacie wizyt studyjnych dla dziennikarzy i przedstawicieli bran¿y turystycznej. Ma³opolskê odwiedzili dziennikarze z Danii, Finlandii, Grecji i Wêgier oraz redaktorzy magazynów pok³adowych linii lotniczych. Efekt to m.in. kilkadziesi¹t artyku³ów w mediach zagranicznych
promuj¹cych Ma³opolskê. Obok wizyt dziennikarzy w ramach projektu Malopolska in Focus do Ma³opolski zaproszono 4 fotografików s³owackich (wykonali i przekazali Województwu kilkadziesi¹t profesjonalnych fotografii regionu) oraz kilkunastu niemieckich touroperatorów zainteresowanych ofert¹
ma³opolskich uzdrowisk. Wród wydawnictw skierowanych do odbiorcy zagranicznego warto wymieniæ
folder powiêcony zagadnieniom wysokich technologii Ma³opolska  your IT destination.
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RODOWISKO GOSPODARCZE: VI. Wspó³praca miêdzynarodowa, integracja europejska i promowanie Województwa

Projekty kierowane do mieszkañców wybranych regionów zagranicznych

SYSTEMY
TECHNICZNE
SYSTEMY TECHNICZNE

I. Transport i komunikacja
oprac. Iwona Zwierzyk-Klimek, Artur Strzelczyk, Robert Such, Krystyna ¯ytkowicz, Katarzyna Walczak

1. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Sieæ drogowa Ma³opolski tworzy system w pe³ni powi¹zany z uk³adem dróg krajowych i miêdzynarodowych. Przez obszar województwa przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy: Zgorzelec/
Olszyna  Krzy¿owa  Wroc³aw  Opole  Katowice  Kraków  Rzeszów  Przemyl  Medyka/
Korczowa, wchodz¹cy w sk³ad sieci TINA i tworz¹cy przysz³¹ sieæ drogow¹ TEN. Sieæ TINA obejmuje
najwa¿niejsze drogi, linie kolejowe, porty lotnicze, porty morskie oraz terminale transportu kombinowanego o znaczeniu miêdzynarodowym.
Na terenie województwa ma³opolskiego w sk³ad III-ego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego TINA wchodz¹:
 droga krajowa nr 4 (miêdzyregionalna) przebiegaj¹ca w kierunku zachodnio-wschodnim, relacji
Granica pañstwa  Wroc³aw  Gliwice  Katowice  Chrzanów - Kraków  Tarnów  Granica
pañstwa.
 odcinek linii kolejowej E-30 Drezno  Wroc³aw  Kraków  Rzeszów  Lwów.

* w tym 61 km stanowi autostrada p³atna
ród³o: opracowanie w³asne

Podstawowy uk³ad drogowy województwa stanowi¹ drogi krajowe (miêdzyregionalne
i regionalne) oraz wojewódzkie.
Do g³ównych dróg krajowych w województwie tworz¹cych zasadniczy szkielet komunikacyjny,
nale¿¹:
 droga nr 7 (miêdzyregionalna) przebiegaj¹ca w kierunku pó³nocno-po³udniowym, relacji Gdañsk 
Warszawa  Kielce - Kraków  Chy¿ne  Granica pañstwa,
 droga (miêdzyregionalna) nr 4 przebiegaj¹ca w kierunku zachodnio-wschodnim, relacji Granica
pañstwa  Wroc³aw  Gliwice  Katowice  Chrzanów - Kraków  Tarnów  Granica pañstwa.
Pozosta³e drogi krajowe (regionalne) przecinaj¹ województwo na kierunkach wschód-zachód,
pó³noc-po³udnie wychodz¹c w kierunku s¹siednich województw.
Do najwa¿niejszych dróg wojewódzkich mo¿na zaliczyæ:
 drogê nr 964 Kasina Wielka  Dobczyce  Wieliczka  Niepo³omice  Szczurowa  Biskupice
Rad³owskie.
 drogê nr 969 Nowy Targ  Czorsztyn  Krocienko  Zabrze¿  Stary S¹cz.
 drogê nr 977 Tarnów  Tuchów  Gromnik  Moszczenica  Gorlice  Konieczna  Granica pañstwa.
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Tabela 134. Infrastruktura drogowa Ma³opolski

Sieæ dróg powiatowych stanowi wa¿ny element w systemie komunikacji wewnêtrznej województwa, uzupe³niaj¹c sieæ dróg krajowych i wojewódzkich, ³¹cz¹c miejscowoci i wsie z siedzibami powiatów. 98 % dróg powiatowych posiada nawierzchniê tward¹. Ich stan jest z³y i utrudnia dostêp do obszarów o szczególnych walorach turystycznych oraz hamuje mo¿liwoci rozwoju gospodarczego.
Modernizacja i przebudowa uk³adu dróg krajowych
W 2006 r. nak³ady na drogi krajowe Ma³opolski wynios³y ponad 511 mln z³. Na modernizacjê obiektów mostowych wydano oko³o 14 mln z³. Realizowane zadania finansowane by³y ze rodków krajowych  oko³o 185 mln z³ oraz ze róde³ zewnêtrznych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank wiatowy)oko³o 326 mln z³.
Sieæ dróg krajowych Ma³opolski licz¹ca - od 1 stycznia 2006 roku  874,6 km stanowi tylko 5%
sieci dróg krajowych w Polsce, natomiast nak³ady na jej modernizacjê s¹ najwy¿sze w kraju i w 2006
roku siêgnê³y 10% wszystkich nak³adów na drogi krajowe w Polsce.
Zdecydowana wiêkszoæ (87%) rodków na finansowanie inwestycji na ma³opolskich drogach
krajowych pochodzi ze róde³ pozabud¿etowych, g³ównie z Krajowego Funduszu Drogowego (36%),
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (29%), z Banku wiatowego (6%), z Funduszu Spójnoci (14%)
oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2%). Jedynie 13% rodków, to pieni¹dze
pochodz¹ce bezporednio z bud¿etu pañstwa.
Ogromny by³ zakres prac mostowych: modernizacji, przebudowie lub remontowi poddano prawie
350 obiektów, czyli 16% naszych mostów.

SYSTEMY TECHNICZNE: I. Transport i komunikacja

Wybrane inwestycje realizowane na drogach krajowych w 2006 r.:
 W 2006 roku prowadzono prace modernizacyjne na istniej¹cym odcinku autostrady A4 w województwie ma³opolskim oraz przygotowywano do realizacji odcinek od wêz³a Wielicka w kierunku Tarnowa do wêz³a Krzy¿. Wydano na ten cel kwotê 41 575 835 z³.
 Na przebudowê drogi ekspresowej S 7 Mylenice Lubieñ wydano w 2006r. kwotê 132 956 931
z³, która w du¿ej czêci zosta³a uzyskana z po¿yczki udzielonej przez EBI - AFI. Zakres inwestycji obejmuje budowê: dwujezdniowej drogi o parametrach ekspresowej na odcinku 16,2 km,
w tym obwodnicy Lubnia o d³ugoci 4,0 km, trzech wêz³ów drogowych dwupoziomowych (Stró¿a, Pcim, Lubieñ), ponad 80 obiektów mostowych, 6,5 km murów oporowych, prawie 20 km
dróg dojazdowych, 5 skrzy¿owañ dwupoziomowych oraz urz¹dzeñ ochrony rodowiska. Odcinek podzielono na dwa etapy: I  Mylenice  granica gmin Pcim i Lubieñ oraz II  granica gmin
Pcim i Lubieñ - obwodnica Lubnia. Pierwszy etap zakoñczono w grudniu 2006 roku. Realizacja
drugiego etapu rozpoczê³a siê wiosn¹ 2006 roku i zakoñczy w 2008 roku.
 W 2006 roku wybudowano i dopuszczono do ruchu odcinek obwodnicy Wadowic o d³ugoci
1,8 km. Zadanie to w du¿ej czêci finansowane zosta³o z EBI-MD. Zakres inwestycji obejmuje
budowê: jednojezdniowej drogi klasy GP o d³ugoci 900 m przystosowanej do przenoszenia obci¹¿eñ 115 kN/o (jezdnia 7,0 m + jednostronny chodnik 1,5 m), obiektu mostowego (105 m d³ugoci) nad drog¹ gminn¹ i nad rzek¹ Choczenk¹ oraz skrzy¿owania skanalizowanego.
Modernizacja i przebudowa uk³adu dróg wojewódzkich
W 2006 roku ³¹czna kwota nak³adów na inwestycje drogowe i mostowe, remonty kapitalne dróg
i mostów oraz utrzymanie bie¿¹ce dróg w Województwie Ma³opolskim wynosi³a oko³o 159,6 mln. z³otych.
Na inwestycje drogowe i mostowe przeznaczono oko³o 94,1 mln. z³otych. Na remonty kapitalne
dróg i mostów oraz utrzymanie bie¿¹ce dróg wydano oko³o 65,5 mln. z³otych.
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Wykres 100. Nak³ady finansowe na drogi wojewódzkie w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ZDW w Krakowie

1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno  Weso³a. Przedsiêwziêcie objê³o wykonanie modernizacji nawierzchni na d³ugoci 12,33 km, realizacjê budowy chodnika wraz
z przebudow¹ kanalizacji deszczowej na d³ugoci 1,04 km. Inwestycja w kwocie  10.569.979 z³
finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach ZPORR 2004-2006.
2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 775 na odcinku S³omniki  Proszowice. Prace prowadzone w 2006 r. obejmowa³y modernizacjê drogi o d³ugoci 6,5 km i kosztowa³y 5.102.436 z³.
Zadanie wspó³finansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach ZPORR 2004-2006.
3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku D¹browa Tarnowska  Wojnicz.
Wybudowano chodniki o ³¹cznej d³ugoci 2,3 km, przebudowano skrzy¿owanie oraz zap³acono
za nadzór in¿ynierski. Na realizacjê zadania wydatkowano 2.407.132 z³. Przedsiêwziêcie wspó³finansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach ZPORR 2004-2006.
4. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice  Krzy¿ówka wraz z budow¹ wiaduktu w m. Bobowa. Przeprowadzono modernizacjê drogi wraz z budow¹ wiaduktu na ³¹cznej
d³ugoci 8,692 km, wybudowano i zmodernizowano chodniki na d³ugoci 2,3 km.. Inwestycja
zrealizowana zosta³a na kwotê 2.127.945 z³. wspó³finansowana ze rodków Unii Europejskiej
w ramach ZPORR 2004-2006.
5. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków  Che³mek. Wykonano modernizacjê
nawierzchni na d³ugoci 7,091 km oraz zrealizowano budowê i przebudowê chodników na
³¹cznej d³ugoci 0,85 km. Koszt modernizacji nawierzchni oraz przebudowy chodników wyniós³ 3.028.712 z³. Zadanie wspó³finansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach ZPORR
2004-2006.
6. Przebudowa mostu na pot. Pod³ê¿anka w m. Pod³ê¿e i przebudowa przepustu na pot.
Drwinka w m. Niepo³omice w ci¹gu drogi woj. 964. Przebudowano przepust ¿elbetowy
prostok¹tny o wymiarach 2,0x4,5x23,84 m oraz most o konstrukcji ¿elbetowej d³ugoci 19,64 m
i szerokoci 13,90 m. Zadanie kosztowa³o 2.874.052 z³ i realizowane by³o w ramach Zintegrowanego Programu £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej
Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Ma³opolskiego.
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Najwa¿niejsze zadania inwestycyjne w 2006 r.:

7. Modernizacja drogi woj. nr 774 na odcinku od Zabierzowa do Kryspinowa. Przeprowadzono modernizacjê 7,640 m drogi za kwotê 3.165.000 z³. Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu £agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Ma³opolskiego.
8. Remont mostu w m. Bobrek w ci¹gu drogi woj. nr 933. Wykonano remont istniej¹cego
obiektu o d³ugoci 185,3 m , szerokoci jezdni 7,0 m i szerokoci chodników 2x5 m z wymian¹
elementów o z³ym stanie technicznym. Ponadto wykonano odwodnienie i kanalizacjê na d³ugoci ok. 406 m wraz z urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi. Koszt realizacji inwestycji wynosi³
10.386.969 z³.
Tabela 135. Stan techniczny dróg wojewódzkich w latach 1999-2006

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ZDW w Krakowie

SYSTEMY TECHNICZNE: I. Transport i komunikacja

Poprawa Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego (BRD)
W celu poprawy BRD zosta³o wykonane oznakowanie poziome na ok. 1000 km dróg wojewódzkich. W ramach Krajowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zrealizowano
projekt za 300.000 z³ pn. Poprawa brd w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 966 w m. Zagórzany. Wykonano
mikrodywanik bitumiczny, charakteryzuj¹cy siê podwy¿szona szorstkoci¹ w stosunku do nawierzchni
z betonu asfaltowego wraz z korekt¹ geometrii ³uków. Ponadto, aby wyeliminowaæ ewentualne niekontrolowane zjazdy z zakrêtów drogi zosta³y wykonane bariery energoch³onne.
W celu prawid³owego oznakowania dróg wojewódzkich zosta³o zlecone opracowanie projektów
docelowej organizacji ruchu dla 242 km dróg wojewódzkich.
Inicjatywy Samorz¹dowe
Wzorem lat ubieg³ych prowadzone by³y wspólne inicjatywy z samorz¹dami lokalnymi
na drogach wojewódzkich. Zrealizowano 75 zadañ, o wartoci oko³o 23,7 mln. z³. W ramach wspó³pracy
z 54 samorz¹dami z terenu 19 powiatów wykonano m.in. budowêi przebudowê chodników na ³¹cznej d³ugoci 40.129 mb, 8.259 mb kanalizacji, 29 zatok autobusowych, 10 przejæ dla pieszych, k³adkê dla pieszych,
odbudowê nawierzchni na d³ugoci 2.934 mb, 2 sygnalizacje wietlne oraz przebudowê skrzy¿owania.
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Tabela 136. Zadania realizowane w ramach Inicjatyw Samorz¹dowych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z ZDW w Krakowie

2. TRANSPORT KOLEJOWY
Sieæ kolejowa na terenie województwa ma³opolskiego jest zarz¹dzana przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.. £¹czna d³ugoæ linii kolejowych wynosi 1040,7 km.
Linie magistralne stanowi¹ 14,82% (154,2km) ogó³u linii. Najwiêkszy udzia³ maj¹ linie kategorii
pierwszorzêdnej (56,26%, 585,5km) i drugorzêdnej (21,22%, 220,9km). Pozosta³a czêæ linii (7,70%,
80,1km) to linie znaczenia miejscowego.

ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie danych PKP Polskie Linie Kolejowe, Oddzia³ Regionalny w Krakowie

W ogólnej d³ugoci linii kolejowych 55,1% stanowi¹ linie dwu- lub wiêcej torowe. 87,5% linii jest
zelektryfikowana. Poza obs³ug¹ kolejow¹ pozostaj¹ powiaty proszowicki, mylenicki oraz d¹browski.
Najwiêksze obci¹¿enie ruchem pasa¿erskim wystêpuje na liniach magistralnych:
 Kraków  Trzebinia - Katowice,
 Kraków  Tarnów,
 Kraków  Warszawa.
Obs³uga mieszkañców i gospodarka transportem kolejowym
Regionalne przewozy pasa¿erskie na terenie województwa ma³opolskiego realizowane
s¹ przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Ma³opolski Zak³ad Przewozów Regionalnych w Krakowie. Obszar dzia³ania Zak³adu pokrywa siê z obszarem województwa ma³opolskiego.
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Wykres 101. Linie kolejowe wg. kategorii

W roku 2006 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wykona³a na terenie województwa ma³opolskiego pracê przewozow¹ w wysokoci 1 007,7 mln pasa¿erokilometrów. W porównaniu do roku poprzedniego (991,4 mln pasa¿erokilometrów) stanowi to wzrost o 1,6 %.
Wykres 102. Praca przewozowa PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na terenie województwa
ma³opolskiego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

SYSTEMY TECHNICZNE: I. Transport i komunikacja

Tabela 137. Zestawienie rentownoci regionalnych poci¹gów osobowych na terenie
województwa ma³opolskiego

ród³o: dane PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Z us³ug realizowanych przez Ma³opolski Zak³ad Przewozów Regionalnych w roku 2006 skorzysta³o 12,7 mln pasa¿erów. Z ogólnej liczby przewiezionych pasa¿erów, 9,9 mln osób (tj. ok.78%) stanowi¹
pasa¿erowie poci¹gów osobowych, pozosta³a czêæ (ok. 22%)  poci¹gów pospiesznych.
rednia odleg³oæ przewozu osób w poci¹gach osobowych wynosi 44,8 km, natomiast
w poci¹gach pospiesznych  204,3 km.
Pocz¹wszy od roku 2001 województwo rozpoczê³o realizacjê zadañ zwi¹zanych z organizowaniem
i dotowaniem regionalnych, kolejowych przewozów pasa¿erskich. Zadanie to jest wykonywane na podstawie umów zawieranych pomiêdzy Województwem Ma³opolskim a przewonikiem kolejowym. Od roku
2004 regionalne przewozy kolejowe dotowane s¹ ze rodków w³asnych samorz¹du województwa.
W roku 2006 Województwo Ma³opolskie zawar³o umowê na dostawê szeciu lekkich pojazdów
szynowych (autobusów szynowych) do obs³ugi regionalnych kolejowych przewozów pasa¿erskich.
Dostawa zostanie zrealizowana w roku 2007, a jej finansowanie bêdzie odbywaæ siê w formie leasingu
operacyjnego. Dotychczas, w latach 2003  2005 Województwo Ma³opolskie zakupi³o i przekaza³o do
eksploatacji cztery autobusy szynowe.
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Tabela 138. Zestawienie rodków finansowych przeznaczonych na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych, kolejowych
przewozów pasa¿erskich

ród³o: opracowanie w³asne

Obszar województwa ma³opolskiego obs³ugiwany jest przez Miêdzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Paw³a II Kraków-Balice. Ponadto pewne funkcje rekreacyjne i sportowe spe³niaj¹ lotniska w Nowym Targu, £ososinie Dolnej i Krakowie Pobiedniku.
Miêdzynarodowy Port Lotniczy Kraków  Balice po³o¿ony jest 11 km na zachód od Krakowa.
Obszar lotniskowy przylega do autostrady Kraków  Katowice. Lotnisko posiada równie¿ dogodne
po³¹czenie drogowe w kierunku Zakopanego i Tarnowa.
Port Lotniczy Kraków  Balice jest korzystnie ulokowany w stosunku do sieci dróg lotniczych.
Wokó³ Portu istnieje 6 sta³ych dróg lotniczych.
W Balicach istnieje jedna utwardzana droga startowa na kierunku 08-26, d³ugoci 2550 m i szerokoci
60 m. Istnieje tak¿e równoleg³y awaryjny pas startowy o nawierzchni trawiastej, d³ugoci 2400 m i szerokoci 300 m, po³o¿ony po pó³nocnej stronie drogi startowej. P³yta postojowa dla 17 samolotów o powierzchni
92.000 m2, usytuowana jest naprzeciw budynku dworca ok. 300 m od progu pasa startowego.
W roku 2006 liczba odprawionych pasa¿erów przez Miêdzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice
wzros³a blisko o 50% w stosunku do roku 2005 i wynios³a 2 367 257 pasa¿erów, natomiast liczba
odprawionych samolotów zwiêkszy³a siê o 15% i w roku 2006 wynosi³a 39 322 odprawione samoloty.
G³ównym motorem wzrostu podobnie jak w roku 2005 byli przewonicy niskokosztowi (tanie linie lotnicze), których udzia³ w ruchu pasa¿erskim wyniós³ ponad 60% ogó³u przewiezionych pasa¿erów.
W roku 2006 ruch pasa¿erski by³ realizowany przez nastêpuj¹cych przewoników: Sky Europe
(19,2% udzia³u w ruchu), Ryanair (15,2%), LOT (15,1%), Easy Jet (12,5%), Centralwings (7,4%),
Lufthansa (5,5%), Germanwings (4,3%), Czartery (4,1%), British Airways (3,1%), Norwegian (2,8%),
Alitalia (2,7%), Aerlingus (2,4%), CSA (1,3%), Austrian Airlines (1,3%), pozosta³e (3,2%).
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3. TRANSPORT LOTNICZY

Wykres 103. Wielkoæ przewozów pasa¿erskich wg portów lotniczych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych ULC

SYSTEMY TECHNICZNE: I. Transport i komunikacja

Wykres 104. Pasa¿erowie obs³u¿eni w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Miêdzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II Kraków-Balice
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Wykres 105. Liczba operacji lotniczych w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Miêdzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II Kraków-Balice

W roku 2006 zrealizowany zosta³ I etap inwestycji pn. Budowa obiektu zaplecza technicznego 
budynek wielofunkcyjny wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ i pomocnicz¹.
W roku 2006 rozpoczêto równie¿ nastêpuj¹ce inwestycje:
 II etap Budowa obiektu zaplecza technicznego  budynek wielofunkcyjny wrazz infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ i pomocnicz¹
 II etap Rozbudowa Terminalu Pasa¿erskiego dla zadania: Dostosowanie Terminalu Pasa¿erskiego Miêdzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II Kraków  Balice Sp. z o.o. do
przepisów Unii Europejskiej  Traktat z Schengen.
 Budowa Stra¿nicy Stra¿y Po¿arnej Miêdzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II
Kraków  Balice Sp. z o.o. na terenie kompleksu zamkniêtego  K-6007
W celu poprawy dostêpnoci Portu Lotniczego w Krakowie Balicach w roku 2006 uruchomiono
po³¹czenie kolejowe pomiêdzy MPL Kraków Balice, a centrum Krakowa.
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Inwestycje w transporcie lotniczym

II. Infrastruktura energetyczna
oprac. Aneta Helak-wiechowska, Agnieszka Plewiñska-Chrzanowska

SYSTEMY TECHNICZNE: II. Infrastruktura energetyczna

1. NIEKONWENCJONALNE RÓD£A ENERGII
W ostatnich latach widoczny jest wzrost znaczenia energii elektrycznej pochodz¹cej ze róde³
niekonwencjonalnych i odnawialnych. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej z wrzenia 2000 r.
zak³ada, ¿e do koñca 2010 r. 7,5% ca³ej zu¿ywanej energii w Polsce pochodziæ bêdzie ze róde³ odnawialnych (w Unii Europejskiej w 2010 r. zaspokajaæ bêdzie 12% potrzeb).
Pod wzglêdem produkcji odnawialnych róde³ energii województwo ma³opolskie zajmuje siódm¹
pozycjê w kraju (2,5%). W Ma³opolsce do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje siê g³ównie jako
energiê odnawialn¹, energiê rzek, Na terenie województwa znajduje siê 16 elektrowni wodnych o mocy
zainstalowanej 178,1 MW.
Zarysowuje siê jednak równie¿ tendencja wzrostowa wykorzystywanej energii odnawialnej, w szczególnoci geotermalnej, ale tak¿e drewna, biomasy i biopaliw.
W województwie ma³opolskim energiê geotermaln¹ od 1994 r. wykorzystuje siê (pierwsza instalacja w miejscowoci Bañska Ni¿na). Do koñca 2005 r. do sieci geotermalnej pod³¹czono 668 odbiorców
indywidualnych, 187 odbiorców wielkoskalowych (w tym 162 w Zakopanem i 272 w Bañskiej, Bia³ym
Dunajcu i Poroninie) oraz zlikwidowano 26 osiedlowe kot³ownie wêglowe i koksowe w Zakopanem.
Sprzeda¿ ciep³a przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA Podhalañska S.A. w 1999 r.
by³a na poziomie 120 000 GJ, natomiast w 2005 r.  280 000 GJ. Na bazie analiz i ocen warunków
geologicznych poszczególnych piêter hydrogeologicznych na obszarze województwa ma³opolskiego,
wydzielone zosta³y obiekty  strefy mo¿liwego wykorzystania energii geotermalnej (³¹cznie 92 obiekty).
Widoczny jest wzrost wykorzystania energii s³onecznej zw³aszcza w budynkach u¿ytecznoci publicznej. Przyk³adem takiej inwestycji jest kryta p³ywa w Proszówkach (gmina Bochnia), gdzie zainstalowano 106 kolektorów s³onecznych, z których mo¿na uzyskaæ ok. 160 tys. kW w skali roku. W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii s³onecznej wród odbiorców
indywidualnych, czego przyk³adem jest gmina Miechów, w której z tego rodzaju energii korzysta ponad
piêædziesi¹t gospodarstw.
Województwo ma³opolskie zlokalizowane jest w strefie niekorzystnej i wybitnie niekorzystnej,
o ma³ych zasobach energetycznych wiatru. Jednak¿e na terenach o bogatej rzebie terenu, a taka
wystêpuje w po³udniowej czêci województwa, wystêpuj¹ lokalne strefy, w których wiatry maj¹ korzystne w³asnoci energetyczne. Lokalne warunki klimatyczne i terenowe, sprzyjaj¹ce rozwojowi energetyki
wiatrowej wystêpuj¹ te¿ na Wy¿ynie KrakowskoCzêstochowskiej. Na obszarze Ma³opolski w Rytrze
(powiat nowos¹decki) uruchomiono elektrowniê wiatrow¹ o mocy nominalnej 150 kW oraz na Przys³opie w Zawoi (powiat suski) o mocy nominalnej 160 kW.

2. ZAOPATRZENIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥
Na rynku energii elektrycznej w województwie ma³opolskim w 2005 r. w stosunku do 2003 r. nast¹pi³ 27,2% wzrost zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (43,2% w stosunku do
1999 r.), w tym w miastach o 3,8 %, na wsiach o 77,3% (odpowiednio 11,3% i 113,7% w stosunku do
1999 r.). W analizowanym okresie wraz ze wzrostem zu¿ycia energii nast¹pi³ tak¿e wzrost liczby odbiorców o 27,7% (246,1 tys.) w stosunku do roku 2003 r. (39,7% w stosunku do 1999 r., tj. o 325,2 tys.).
Najwiêksze zu¿ycie zarejestrowano, podobnie jak w roku poprzednim, w Krakowie oraz powiatach:
krakowskim, nowotarskim i nowos¹deckim.
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Tabela 139. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i dynamika rozwoju systemu w województwie ma³opolskim (rok 1999 = 100)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków

SYSTEMY TECHNICZNE: II. Infrastruktura energetyczna

Mapa 25. Zmiana redniego zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
wg powiatów w 2005 roku w stosunku do roku 2000

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie
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3. ZAOPATRZENIE W GAZ SIECIOWY
W województwie ma³opolskim ³¹czna d³ugoæ gazowej sieci rozdzielczej w 2005 r. wynosi³a
21 626,9 km. Od 1998 r. obserwuje siê wzrost d³ugoci tej sieci, zarówno na obszarach wiejskich, jak
i w miastach.
Tabela 140. D³ugoæ czynnej sieci gazowej

informacje od 2003 r. uwzglêdniaj¹ równie¿ dane o sieci przesy³owej (magistralnej), tj. o przewodach doprowadzaj¹cych gaz
do sieci rozdzielczej.

*

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

W 2005 r. odnotowano przyrost sieci gazowej, któremu towarzyszy³ równie¿ wzrost liczby odbiorców gazu ogó³em (o 2,4%) do roku poprzedniego, podobnie wzrost liczby odbiorców zanotowano zarówno w miastach (o 2,3%) jak na obszarach wiejskich (o 2,5%).
Zarówno liczba odbiorców gazu jak i poziom zu¿ycia gazu w województwie ma³opolskim w roku
2005 jest porównywalny z poprzednimi latami.

SYSTEMY TECHNICZNE: II. Infrastruktura energetyczna

Tabela 141. Zaopatrzenie gospodarstw domowych w gaz ziemny

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie
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Tabela 142. Odbiorcy gazu z sieci i zu¿ycie gazu w gospodarstwach domowych wg powiatów

ród³o: dane US w Krakowie
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III. Infrastruktura sanitarna

*

oprac. Anna Szymacha

1. WODOCI¥GI
Zasoby wodne Ma³opolski zaspokajaj¹ z nadwy¿k¹ jej potrzeby, jednak konieczne jest wyrównywanie poziomu zaopatrzenia w wodê na ca³ym obszarze województwa przy pomocy rodków technicznych.
W tym celu woda pobierana jest na potrzeby obszarów ubogich w zasoby, z obszarów bogatych i przesy³ana systemami wodoci¹gów, nawet na znaczne odleg³oci. Przyk³adem mo¿e byæ Kraków, dla którego
woda pobierana jest ze zbiornika w Dobczycach i transportowana ruroci¹giem na odleg³oæ ok. 20 km.
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych obserwuje siê w województwie intensywny rozwój sieci wodoci¹gowej . Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie w 2006 r. na terenie województwa
ma³opolskiego przyby³o 246,1 km wodoci¹gów (d³ugoæ sieci wynios³a 15 966,8 km).

SYSTEMY TECHNICZNE: III. Infrastruktura sanitarna

Mapa 26. Przyrost sieci wodoci¹gowej w latach 2000-2006 oraz odsetek ludnoci
korzystaj¹cej z sieci w 2006 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

W 2006 roku z sieci wodoci¹gowej korzysta³o w województwie ma³opolskim 73,8% ludnoci. Odsetek ludnoci na wsi korzystaj¹cej z sieci wodoci¹gowej wynosi³ 54,4%, natomiast ludnoci w miastach 93,1%.

W wielu gminach, w roku 2006 dokonano korekty liczby przy³¹czeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, gdy¿
w poprzednich latach ujmowano równie¿ po³¹czenia do obiektów niemieszkalnych.

*
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2. KANALIZACJE
Rozwój sieci kanalizacyjnej nie by³ w Ma³opolsce tak gwa³towny jak rozwój wodoci¹gów. Dopiero
od 2001 roku przyrost sieci kanalizacyjnej by³ wiêkszy od przyrostu sieci wodoci¹gowej.
Wed³ug danych US w Krakowie w 2006 r. przyby³o w Ma³opolsce 582,4 km sieci kanalizacyjnej
(d³ugoæ kanalizacji wynios³a 7 738,9 km), podczas gdy w 2005 r. przyrost ten wyniós³ 677,4 km.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

W województwie ma³opolskim wystêpuje dysproporcja pomiêdzy d³ugoci¹ sieci kanalizacyjnej
w miastach i na wsi, chocia¿ sytuacja ta ulega poprawie. W 2000 roku kanalizacje wiejskie stanowi³y
36,7% ogó³u d³ugoci sieci kanalizacyjnej natomiast w 2006 r. kanalizacje na wsi stanowi³y ju¿ 53,6%
ogó³u d³ugoci sieci kanalizacyjnej województwa. W 2006 r. z sieci kanalizacyjnej korzysta³o 49,6%
ludnoci. Odsetek ludnoci na wsi korzystaj¹cej z kanalizacji wynosi³ 17,2%, natomiast ludnoci
w miastach 82,4% (w 2005 r. wartoci te wynosi³y odpowiednio: 15,8% oraz 82,4%).
Miar¹ nierównego przyrostu sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej jest zmieniaj¹ca siê proporcja
d³ugoci miêdzy nimi. Stosunek d³ugoci sieci kanalizacyjnej do wodoci¹gowej w 2000 roku wynosz¹cy 30,4%, wzrós³ w 2005 roku do 45,5% natomiast w 2006 r. wyniós³ 48,5%.
W województwie ma³opolskim obserwuje siê wzrost iloci oczyszczalni komunalnych. Liczba oczyszczalni wzros³a ze 194 w roku 2000 do 229 w 2006 r. Skutkowa³o to zwiêkszeniem odsetka ludnoci
obs³ugiwanej przez komunalne oczyszczalnie cieków, co jest pozytywnym symptomem w zakresie
ochrony wód. W 2000 r. wynosi³ on 47,0%, natomiast w 2006 r. wzrós³ do 53,2% ogó³u ludnoci,
z czego w miastach 88,5%, w gminach wiejskich  18,6%.
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Mapa 27. Przyrost sieci kanalizacyjnej w latach 2000-2006 oraz odsetek ludnoci
korzystaj¹cej z sieci w 2006 r.

Wykres 106. Stosunek d³ugoci sieci kanalizacyjnej do wodoci¹gowej

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowi

Tabela 143. Oczyszczalnie komunalne

SYSTEMY TECHNICZNE: III. Infrastruktura sanitarna

ród³o: dane Urzêdu Statystycznego w Krakowie

W ostatnich latach obserwuje siê zmniejszenie iloci oczyszczalni przemys³owych. W 2000 r. na terenie
województwa by³o 110 oczyszczalni przemys³owych, natomiast w 2006 r. w województwie by³o 81 oczyszczalni cieków (Rysunek 4). Przyczyn¹ tych zmian jest zmiana technologii oraz zmniejszenie produkcji.
Wykres 107. Oczyszczalnie przemys³owe i komunalne

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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IV. Spo³eczeñstwo informacyjne
oprac. Beata Bañdura
Spo³eczeñstwo informacyjne to typ spo³eczeñstwa, którego funkcjonowanie opiera siê na szybkiej
i relatywnie taniej wymianie informacji oraz komunikacji. Do swych potrzeb wykorzystuje zdobycze
najnowszej technologii takie jak komputery, internet, telefony komórkowe, radiofoniê i telewizjê cyfrow¹. Podstawowym warunkiem rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego jest rozbudowa nowoczesnej sieci teleinformatycznej, która swym zasiêgiem obejmie wszystkich obywateli.
Rok 2006 up³yn¹³ pod znakiem rozwoju infrastruktury informatycznej w regionie i zwi¹zanego
z nim dostêpu do internetu, podnoszenia poziomu wykorzystania technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz kszta³towania wspó³pracy rodowiska nauki, biznesu i samorz¹du. W skali ca³ego regionu podejmowano dzia³ania zmierzaj¹ce do upowszechnienia idei spo³eczeñstwa informacyjnego oraz rozwoju sektora zaawansowanych technologii. Wdra¿ane projekty oraz narzêdzia w sposób
bezporedni przyczyniaj¹ siê do podniesienia poziomu jakoci ¿ycia obywateli, minimalizacji wykluczenia cyfrowego oraz zjawiska marginalizacji spo³ecznej.

Województwo Ma³opolskie jest jednym z liderów w Polsce w dziedzinie informatyzacji
i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Pierwsze w kraju podjê³o misjê utworzenia regionalnego portalu internetowego. Portal Wrota Ma³opolski (www.malopolska.pl) to realizowany od 2001 roku pionierski w Polsce projekt, którego celem jest integracja systemów informatycznych instytucji i urzêdów
administracji publicznej, umo¿liwienie obywatelom i podmiotom prawnym korzystania z us³ug elektronicznych oraz dostarczenie regionalnej informacji.
G³ównym celem rozwoju Regionalnego Portalu Internetowy Wrota Ma³opolski w 2006 roku by³o
integrowanie informacji z ró¿nych dziedzin ¿ycia regionu przy zastosowaniu nowatorskich rozwi¹zañ
technologicznych i organizacyjnych oraz promowanie Ma³opolski na zewn¹trz. Rozbudowano zasoby
serwisu i jego mo¿liwoci. Dziêki realizacji projektu w Ma³opolsce nastêpuje szybki rozwój e-administracji, powstaje regionalny wspólny rynek informacji. Wrota Ma³opolski integruj¹ systemy informatyczne Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego oraz znacz¹cej wiêkszoci ma³opolskich
samorz¹dów lokalnych i instytucji. Portal umo¿liwia obywatelom komunikacjê z urzêdami, w tym za³atwianie spraw przez internet.
W portalu Wrota Ma³opolski mo¿na wyró¿niæ trzy komponenty. S¹ to
 Biuletyn Informacji Publicznej  czêæ dotycz¹ca informacji publicznej w województwie
 Cyfrowy Urz¹d  czêæ us³ugowo-administracyjna, umo¿liwiaj¹ca nadanie biegu sprawie przez
internet  zamieszczono w niej elektroniczne procedury administracyjne
 Czêæ informacyjna  dotycz¹ca ró¿nych dziedzin ¿ycia w regionie, zawiera modu³y informacyjne oraz regionalne aktualnoci.
Pod jednym adresem www.malopolska.pl/bip zamieszczone s¹ Biuletyny Informacji Publicznej instytucji publicznych dzia³aj¹cych w Ma³opolsce, m.in.: 170 gmin i 18 powiatów, Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Krakowie, Archiwum Pañstwowego
w Krakowie oraz podmiotów administracji zespolonej, Izby Skarbowej i Urzêdów Skarbowych, Izby Celnej w Krakowie, Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zwi¹zków Komunalnych Gmin.
Udostêpnione rozwi¹zania spe³niaj¹ wymogi ustawy o dostêpie do informacji publicznej i rozporz¹dzeñ, uniezale¿niaj¹ dostawców treci od czêci technologicznej, jednoczenie zapewniaj¹c mo¿liwoæ samodzielnego zarz¹dzania.
W jednym miejscu w sieci  we Wrotach Ma³opolski  publikowane s¹ og³oszenia dotycz¹ce zamówieñ publicznych ma³opolskich urzêdów a zintegrowana wyszukiwarka og³oszeñ przeszukuje za-
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1. REGIONALNY PORTAL INTERNETOWY WROTA MA£OPOLSKI
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Rysunek 1. Strona g³ówna Regionalnego Portalu Internetowego Wrota Ma³opolski
www.malopolska.pl
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mówienia publiczne w wszystkich Biuletynach Informacji Publicznej zamieszczonych w portalu. Ponadto zastosowano system prenumeraty og³oszeñ - automatyczny system przesy³ania treci og³oszeñ
o zamówieniach publicznych na wczeniej podane w formularzach zg³oszeniowych adresy e-mail.
Zastosowana standaryzacja struktur i funkcjonalnoci gwarantuj¹ odbiorcy ³atwoæ w dotarciu do
informacji z dowolnej dziedziny i do dowolnego BIP-u ma³opolskiej instytucji bez koniecznoci przeszukiwania internetu.
Funkcjonuj¹cy od 2004 roku w ramach portalu Wrota Ma³opolski Cyfrowy Urz¹d jest czêci¹
Regionalnego Systemu e-Administracji. Wykorzystuje internet w kontaktach obywateli z urzêdami
w Ma³opolsce. Umo¿liwia elektroniczne za³atwianie spraw z zachowaniem bezpiecznego przep³ywu
danych oraz z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ka¿da z zamieszczonych
procedur urzêdowych jest szczegó³owo opisana. Rozpoczêcie procesu za³atwiania sprawy nastêpuje
poprzez wys³anie elektronicznego formularza (e-formularza) drog¹ internetow¹. Ka¿dy obywatel mo¿e
sprawdziæ stan sprawy, czyli fazê jej realizacji, z³o¿yæ skargê, wniosek lub zapytanie.
W pierwszym etapie projektu na potrzeby pilota¿u w 9 urzêdach administracji publicznej wdro¿ono
27 ró¿norodnych procedur, w drugim 25. W 2005 roku opracowano i udostêpniono 50 nowych procedur
elektronicznych i objêto pilota¿em 23 urzêdy administracji publicznej. W 2006 roku przygotowano
47 nowych procedur, dziêki czemu mo¿liwa jest realizacja przez internet ³¹cznie 149 spraw urzêdowych. Pilota¿em objêto 31 urzêdów. Mechanizm automatycznego udostêpniania opracowanych procedur wszystkim podmiotom administracji publicznej zainteresowanym ich wykorzystaniem umo¿liwi³ wdro¿enie procedur kolejnym 12 podmiotom.

ród³o: opracowanie w³asne

Ogó³em elektroniczne procedury realizowane s¹ przez 58 urzêdów. S¹ to: Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w D¹browie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Mylenicach, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Urz¹d Gminy Biskupice,
Urz¹d Gminy Bystra  Sidzina, Urz¹d Gminy D¹browa Tarnowska, Urz¹d Gminy Gromnik, Urz¹d Gminy Jab³onka, Urz¹d Gminy Kocielisko, Urz¹d Gminy Limanowa, Urz¹d Gminy £ukowica, Urz¹d Gminy
Nawojowa, Urz¹d Gminy Nowe Brzesko, Urz¹d Gminy Osiek, Urz¹d Gminy Owiêcim, Urz¹d Gminy
Pcim, Urz¹d Gminy Polanka Wielka, Urz¹d Gminy Przeciszów, Urz¹d Gminy Rytro, Urz¹d Gminy S³opnice, Urz¹d Gminy Stryszów, Urz¹d Gminy Tokarnia, Urz¹d Gminy Tomice, Urz¹d Gminy Zabierzowa,
Urz¹d Gminy Zielonki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Urz¹d Miasta Alwernia,
Urz¹d Miasta Andrychów, Urz¹d Miasta Bochnia, Urz¹d Miasta Brzesko, Urz¹d Miasta Chrzanów,
Urz¹d Miasta i Gminy Dobczyce, Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, Urz¹d Miasta Jordanów, Urz¹d
Miasta Krynica, Urz¹d Miasta Muszyna, Urz¹d Miasta S³omniki, Urz¹d Miasta Su³kowice, Urz¹d Miasta
Szczawnica, Urz¹d Miasta Trzebini, Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Urz¹d Gminy S³opnice, Urz¹d Gminy
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Wykres 108. Liczba urzêdów realizuj¹cych procedury elektroniczne i liczba procedur

Trzciana, Urz¹d Gminy Siepraw, Urz¹d Gminy £u¿na, Urz¹d Miasta i Gminy Stary S¹cz, Urz¹d Miasta
Libi¹¿, Urz¹d Gminy Czorsztyn, Urz¹d Gminy Korzenna, Urz¹d Gminy Winiowa, Urz¹d Miasta Bukowno, Urz¹d Gminy Szczucin, Urz¹d Gminy £¹cko.
Wykres 109. Procentowy udzia³ jednostek samorz¹du terytorialnego w projekcie Cyfrowy Urz¹d

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

ród³o: opracowanie w³asne

Procedura Sprawd stan sprawy jest realizowana przez 280 urzêdów administracji publicznej
w Ma³opolsce posiadaj¹cych Biuletyny Informacji Publicznej na stronach portalu Wrota Ma³opolski.
Celem tej czêci portalu Wrota Ma³opolski jest informowanie o regionie i ¿yciu w regionie oraz
promowanie Ma³opolski na zewn¹trz. W porównaniu do 2005 roku w 2006 zwiêkszono liczbê informacyjnych modu³ów tematycznych z 14 do 17 i obecnie funkcjonuj¹: Aktualnoci, Edukacja, Twój
Rozwój Zawodowy, Kultura, Mapy-GIS-GPS, Niepe³nosprawni, Pomoc Spo³eczna, Praca, Przedsiêbiorczoæ, Innowacyjna Ma³opolska, rodowisko i obszary wiejskie, Turystyka i Sport, Unia Europejska, Wizytówka Ma³opolski, Zdrowie, ZPORR w Ma³opolsce. Udostêpniono tak¿e w czterech wersjach jêzykowych modu³ Inwestycje w Ma³opolsce. Ponadto informacje mo¿na znaleæ w 53 bazach danych i licznych opracowaniach. Wród nowoci 2006 roku znajduj¹ siê: mapa terenów
inwestycyjnych w module Przedsiêbiorczoæ, prezentacja Ma³opolska Przyroda, baza Odnawialne
i Alternatywne ród³a Energii w Ma³opolsce oraz serwis E-szko³a  bezp³atne narzêdzie dla wszystkich szkó³ w Ma³opolsce, miejsce spotkañ i cis³ej wspó³pracy rodziców, uczniów, nauczycieli i administracji szkolnej. System wdra¿any jest obecnie w szko³ach podlegaj¹cych 18 gminom oraz powiatom i mo¿e byæ udostêpniony bezp³atnie kolejnym zainteresowanym. W 2006 uruchomiono tak¿e
nowy serwis Odwied Ma³opolskê www.visit.malopolska.pl, prezentuj¹cy, w piêciu wersjach jêzykowych, najwiêksze atrakcje regionu.
Platforma e-learning zawieraj¹c kursy: Na szlakach Ma³opolski, Tatry bez tajemnic, ABC samorz¹du, Urzêdnik Europejski, Finansowanie dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych uleg³a modernizacji i rozbudowie, co pozwoli w przysz³oci na rozszerzenie oferty kursów regionalnych.
Wrota Ma³opolski odnotowuj¹ sta³y wzrost miesiêcznej liczby odwiedzin. Wzrasta tak¿e liczba
lokalizacji, czyli unikatowych IP (lokalizacja komputera w sieci), z których nawi¹zano po³¹czenie
z portalem.
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Wykres 110. Liczba wizyt internautów na stronach portalu Wrota Ma³opolski

ród³o: opracowanie w³asne

Technologie informacyjne i komunikacyjne s¹ jednym z najwa¿niejszych sektorów gospodarki.
Jednoczenie zastosowanie nowoczesnych technologii jest warunkiem efektywnoci i konkurencyjnoci wszystkich pozosta³ych sektorów gospodarki. W województwie ma³opolskim dynamicznie rozwija
siê rynek firm informatycznych. Ma³opolska staje siê centrum nowoczesnych us³ug Business Process
Outsourcing, wykorzystuj¹cych najnowsze rozwi¹zania technologiczne. Firmy wiadcz¹ce us³ugi BPO
pracuj¹ g³ównie na rzecz du¿ych koncernów miêdzynarodowych, w zakresie us³ug: informatycznych,
finansowo-ksiêgowych, badañ i rozwoju oraz logistyczno-magazynowych.
Poziom wykorzystania komputerów w ma³opolskich przedsiêbiorstwach utrzymuje siê na wysokim
poziomie i w 2006 roku osi¹gn¹³ 93 %.
Równolegle ze wzrostem wykorzystania technologii teleinformatycznych w przedsiêbiorstwach
ronie liczba indywidualnych u¿ytkowników takich urz¹dzeñ. Na stopieñ wyposa¿enia gospodarstwa
domowego maj¹ wp³yw takie czynniki jak: wysokoæ dochodów, miejsce zamieszkania, posiadanie
dzieci na utrzymaniu oraz potrzeba posiadania danego sprzêtu.
W Ma³opolsce dynamicznie wzrasta rednia liczba komputerów osobistych bêd¹cych na wyposa¿eniu gospodarstw domowych. W 2006 roku by³o to niemal 50 komputerów na 100 gospodarstw domowych, przy 45 w skali kraju. Statystyki wskazuj¹, ¿e liczba ta by³a znacznie wy¿sza w miastach (59
komputerów na 100 gospodarstw domowych) ni¿ na wsiach (40 komputerów na 100 gospodarstw
domowych). Techniczne mo¿liwoci dostêpu do internetu w domu w 2006 roku mia³o 33,12% wszystkich gospodarstw domowych. Tak¿e tutaj wystêpuje rozdwiêk pomiêdzy miastami (42,3%) i terenami
wiejskimi (23%).
Dla rozwoju dzieci i m³odzie¿y du¿e znaczenie ma dostêp do komputerów i szkolna edukacja
informatyczna. Wed³ug danych zgromadzonych przez Urz¹d Statystyczny w Krakowie w roku szkolnym 2006/2007 na 1524 szko³y podstawowe dzia³aj¹ce w województwie ma³opolskim 1408 szkó³
(92,4%) posiada³o komputery przeznaczone do u¿ytku uczniów, w tym z dostêpem do Internetu
1246 (81,8%). Ponadto, w komputery wyposa¿onych by³o 540 (75,6%) gimnazjów, w tym 523
(73,2%) z dostêpem do Internetu oraz 322 (44,1%) szko³y ponadgimnazjalne i policealne dla dzieci i m³odzie¿y, w tym 312 (42,7%) z dostêpem do Internetu. Z grupy szkó³ ponadgimnazjalnych
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2. INFORMATYZACJA

Wykres 111. Liczba komputerów osobistych w województwie ma³opolskim
na 100 gospodarstw domowych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i US w Krakowie

najwiêcej placówek wyposa¿onych w komputery, to licea ogólnokszta³c¹ce (123 szko³y, tj. 60,3%).
Na uwagê zas³uguje dynamiczny wzrost liczby komputerów w szko³ach w roku 2006, w tym tak¿e
tych z dostêpem do Internetu.

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

Wykres 112. Liczba komputerów w szko³ach podstawowych, rednich oraz policealnych
w województwie ma³opolskim

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i US w Krakowie

Na terenie województwa dzia³a 10 Informatycznych Centrów Edukacyjnych. Ka¿de z nich wyposa¿one jest w minimum 10 stanowisk komputerowych z dostêpem do internetu. Celem dzia³ania ICE
jest edukacja w zakresie wykorzystania internetu, obs³ugi komputera oraz stworzenie bazy na potrzeby
prowadzenia szkoleñ z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów dydaktycznych. Podobne us³ugi
wiadczone s¹ tak¿e przez 33 Gminne Centra Informacji, obejmuj¹ce swym zasiêgiem ca³e województwo ma³opolskie.
Rynek us³ug internetowych charakteryzuje siê du¿¹ dynamik¹ rozwoju. Wzrastaj¹ca liczba operatorów
i dostawców us³ug na rynku telekomunikacyjnym oraz znacz¹cy spadek cen us³ug sprawiaj¹, ¿e dostêp do
internetu staje siê coraz bardziej popularny. Dodatkowo, jak podaje GUS, w 2006 r. sporód gospodarstw
domowych maj¹cych dostêp do Internetu 60% korzysta³o z po³¹czeñ szerokopasmowych, podczas gdy
w 2004 r. by³a to niespe³na jedna trzecia tej populacji. Wród 93% przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych w
swojej dzia³alnoci komputery, 89% mia³o dostêp do Internetu, w tym 46% z dostêpem szerokopasmowym.
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W województwie ma³opolskim dostawców us³ug internetowych jest wielu, jednak charakter ich
dzia³alnoci, rozmiar, ró¿norodnoæ oferty uzale¿nione s¹ od czynników administracyjno-gospodarczych terenu, na którym dzia³aj¹. Liderem w ca³ym województwie, jeli chodzi o wielkoæ i dostêpnoæ
us³ug internetowych jest Telekomunikacja Polska S.A, jednak w du¿ych miastach zauwa¿alni s¹ równie¿ inni operatorzy tacy jak np.: Autocom, Netia, UPC. Pozostali dzia³aj¹ zazwyczaj na terenach gmin
i ich oferta jest uzale¿niona od wielu czynników takich jak dostêpnoæ szerokiego pasma, dzier¿awa
³¹czy. Tu czêsto znajduj¹ zastosowanie techniki radiowe. Rola takich operatorów jest istotna, poniewa¿
dope³niaj¹ swymi us³ugami niszê ofertow¹ na us³ugi sta³ego dostêpu do internetu. Pojawiaj¹ siê na
terenach, gdzie inwestycje telekomunikacyjne s¹ wykonywane w drugiej kolejnoci ze wzgl¹du na
niskie wspó³czynniki op³acalnoci budowy nowoczesnej infrastruktury sieciowej. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o dziesi¹tkach ma³ych lokalnych sieci stworzonych na potrzeby kilku czy kilkunastu u¿ytkowników.
Takie sieci s¹ trudne do lokalizacji i z regu³y dzia³aj¹ w sposób mniej formalny.
Szerokopasmowy dostêp do internetu w Ma³opolsce staje siê coraz bardziej popularny. Pocz¹wszy od 2004 roku, kiedy to nast¹pi³ prawie dwukrotny wzrost liczby abonentów, co roku odnotowuje siê
dynamiczny przyrost liczby u¿ytkowników Internetu. Zwiêkszy³a siê tak¿e liczba operatorów i dostawców us³ug, a tak¿e rola jak¹ odgrywaj¹ na rynku telekomunikacyjnym. Na terenie województwa ma³opolskiego w 2006 roku by³o 237 tys. gospodarstw domowych posiadaj¹cych sta³y dostêp do internetu,
z czego ponad 150 tys. to klienci Neostrady TP S.A.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych TP S.A.

Liczba u¿ytkowników Neostrady ujêta jest w statystykach od 2003 roku. W 2006 roku w Polsce
by³o ich 1 749 507, z tego w Ma³opolsce ponad 150 tys. Analizuj¹c dane dotycz¹ce liczby ADSL
(asymetryczna cyfrowa linia abonencka; szybkie ³¹cze umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie z Internetem) na
100 gospodarstw domowych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na wiêkszoci terytorium regionu nasycenie tym
rozwi¹zaniem internetowym nadal jest niskie.
Sieæ szkieletowa w Polsce jest udostêpniana przez wielu dostawców. Na rynku istnieje równie¿
bardzo du¿a konkurencja, czego zauwa¿alnym efektem jest ponad dziesiêciokrotny spadek cen IP
tranzytu i transmisji w okresie ostatnich lat. Sieæ szkieletowa dochodzi do wszystkich powiatów i miejscowoci, które s¹ siedzibami gmin.
Internet szczególnie dobrze rozwija siê w du¿ych aglomeracjach i na terenach o dobrze rozwiniêtej infrastrukturze telekomunikacyjnej. W 2006 roku województwo ma³opolskie z udzia³em 7,7 % ogólnej liczby u¿ytkowników internetu zajê³o pi¹te miejsce w Polsce.
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Wykres 113. Procentowy udzia³ gospodarstw domowych w Ma³opolsce posiadaj¹cych
sta³y dostêp do internetu

Mapa 28. Liczba ADSL na 100 gospodarstw domowych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych TP S.A.

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

Wykres 114. Geograficzny rozk³ad u¿ytkowników internetu w Polsce [w %]

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportu IAB Polska: Internet 2006 Polska, Europa i wiat

3. £¥CZNOÆ
Telefony, obok telewizorów, to urz¹dzenia oparte na zaawansowanych technologiach komunikacyjnych, najczêciej wystêpuj¹ce w gospodarstwach domowych. 2006 rok stanowi prze³om dla rozwoju telekomunikacji w Polsce. Po raz pierwszy liczba gospodarstw domowych dysponuj¹cych telefonami komórkowymi (74%) przewy¿szy³a liczbê gospodarstw posiadaj¹cych telefony stacjonarne (72%).
Telefonia przewodowa
W 2006 roku nast¹pi³ w województwie ma³opolskim znacz¹cy spadek liczby abonentów telefonii
przewodowej, mimo ¿e do 2004 roku liczba ta systematycznie wzrasta³a. Jednym z powodów tego
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zjawiska jest dynamiczny rozwój telefonii komórkowej. W 2005 roku w regionie by³o ponad 1 012 000
abonentów telefonii stacjonarnej, podczas gdy w 2006 roku 952 000, tj. 8,1% abonentów w kraju.
Wykres 115. Liczba telefonicznych ³¹czy g³ównych w Ma³opolsce w tys.  struktura

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i US w Krakowie

Dostêp obywateli do us³ug telekomunikacyjnych badany jest przy u¿yciu wskanika gêstoci ³¹czy
na 1000 mieszkañców. W województwie ma³opolskim od wielu lat wskanik ten utrzymuje siê poni¿ej
redniej. I choæ w 2004 odnotowano wzrost liczby ³¹czy i przekroczenie redniej, w 2006, podobnie jak
w 2005 roku, Ma³opolska znalaz³a siê poni¿ej redniej.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i US w Krakowie

Podobnie jak w przypadku us³ug internetowych liderem na rynku telefonii stacjonarnej wród operatorów jest Telekomunikacja Polska S.A. Stale jednak rozbudowuje siê rynek operatorów niezale¿nych.
Telefonia komórkowa
Dziêki wprowadzeniu na rynek telefonii ruchomej wiêkszoæ mieszkañców Polski uzyska³a dostêp
do us³ug telekomunikacyjnych niezale¿nie od miejsca przebywania. Wed³ug danych Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, otrzymanych od przedsiêbiorców telekomunikacyjnych, ju¿ ponad 96% populacji
posiada telefon komórkowy. Rzeczywista penetracja rynku telefonii ruchomej jest jednak ni¿sza. Wynika to z faktu podawania przez przedsiêbiorców liczby aktywnych kart SIM. Na rynku telefonii ruchomej
w 2006 r., dzia³ali trzej operatorzy sieciowi: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (operator sieci Era
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Wykres 116. Wskanik gêstoci ³¹czy na 1000 mieszkañców  w relacji Polska/Ma³opolska

i Heyah), Polkomtel S.A. (operator sieci Plus i Sami Swoi) i Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Sp. z o.o. (operator sieci Orange), posiadaj¹cy bardzo zbli¿one do siebie udzia³y rynkowe. W grudniu
swoj¹ ofertê udostêpni³ P4 operator sieci PLAY. W ci¹gu ostatnich kilku lat ceny us³ug w sieciach
komórkowych w Polsce spad³y o kilkadziesi¹t procent. Obecnie rednie ceny us³ug prepaid s¹ porównywalne do cen us³ug abonamentowych (postpaid).
W Ma³opolsce rednia liczba telefonów komórkowych przypadaj¹ca na gospodarstwo domowe,
pocz¹wszy od 2004 roku przewy¿sza redni¹ krajow¹.
Wykres 117. Liczba telefonów komórkowych na 100 gospodarstw domowych
w województwie ma³opolskim

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i US w Krakowie

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego w województwie ma³opolskim ma charakter dynamiczny.
Analiza dostêpnych wskaników potwierdza pozycjê Ma³opolski wród polskich liderów w dziedzinie
informatyzacji i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego.
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ANEKS: I. Pozycja Ma³opolski na tle innych województw

Tabela 144. Pozycja Ma³opolski na tle innych województw

I. Pozycja Ma³opolski
na tle innych województw

293
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 dane za 2005 r.
 dane za 2004 r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

**

*

ANEKS: I. Pozycja Ma³opolski na tle innych województw

ANEKS: II. Wdra¿anie Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego 2007-2013

Tabela 145. Schemat Strategii Województwa Malopolskiego na lata 2007-2013

II. Wdra¿anie Strategii Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego 2007-2013
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* W Strategii przyjêto UE-25. Z uwagi na poszerzenie Unii od 1.stycznia 2006 wprowadzono dla celów porównawczych UE  27.

Tabela 146. Wskaniki realizacji celów strategicznych Województwa Ma³opolskiego okrelone w strategii rozwoju 
wartoci bazowe

ANEKS: II. Wdra¿anie Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego 2007-2013
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* Brak danych. Przyjêto dochód samorz¹dów z tytu³u udzia³u w podatku PIT w stosunku do liczby mieszkañców.
** Przyjêto dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat.
*** Przyjêto saldo migracji wewnêtrznych i zagranicznych na pobyt sta³y na 1000 mieszkañców.
**** Ró¿nica w punktach procentowych.
***** Dotyczy roku 2002.

III. Przyk³adowe inwestycje
zrealizowane w Województwie
Ma³opolskim w 2006 roku

ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

KULTURA

Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie
(zabytkowa zabudowa i tereny zielone)

Restauracja i konserwacja elewacji na zamku w Dêbnie
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Odbudowa dworku
w Wygie³zowie

ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

S¹decki Park Etnograficzny 
sektor Kolonistów Niemieckich

Miasteczko galicyjskie
w Nowym S¹czu

Muzeum Orawski Park
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
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OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja budynków oraz
zakup urz¹dzeñ medycznych
dla SGZOZ w Che³mku

Modernizacja oddzia³ów Szpitala
Powiatowego w Owiêcimiu

Modernizacja szpitala w Tarnowie
Ucyfrowienie systemu
echokardiograficznego
i mammograficznego
w KSS im. Jana Paw³a II
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ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

Dostosowanie Orodka Zdrowia
w Tymbarku do wymogów unijnych

PRZEDSIEBIORCZOÆ

ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

Rozwój Miejskiej
Strefy Aktywnoci
Gospodarczej
w Che³mku

Budowa Strefy Aktywnoci Gospodarczej
przy ul. Rouvroy w Libi¹¿u

OCHRONA RODOWISKA

Kompleksowa modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody Zaborze w Owiêcimiu
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
na terenie wsi Gotkowice,
Przeginia, Czubrowice,
Rac³awice i Kolonia Czo³owa
(na zdjêciu oczyszczalnia
cieków)

Zbiorcza
oczyszczalnia
cieków
w Stryszowie
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ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

Rozbudowa sk³adowiska
odpadów komunalnych
w Su³kowicach

EDUKACJA

ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

Sala gimnastyczna dla
Zespo³u Szkó³ we wsi Jangrot

Dobudowa sali gimnastycznej
do budynku Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Go³kowicach

SPO£ECZEÑSTWO I INFORMACJA
Wirtualna Czytelnia Teatralna 
Wirtualna SKENE
(Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna)

Ma³opolskie Centrum Monitoringu
i Atestacji ¯ywnoci
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Poprawa uk³adu komunikacyjnego
w Gminie Boles³aw  modernizacja dróg
w m. Samocice, Kanna, Paw³ów

Przebudowa Drogi Gminnej
Wysowa-Zdrój  Huta Wysowska II etap

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981
Zborowice  Krzy¿ówka wraz z budow¹
wiaduktu w m. Bobowa
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ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

Odbudowa mostu na rzece
Dunajec wraz z dojazdami
w miejscowoci Ostrowsko,
Gmina Nowy Targ

ANEKS: Przyk³adowe inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim w 2006 roku

Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 773
Sieniczno Weso³a

Modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 975
na odcinku
D¹browa Tarnowska  Wojnicz

Przebudowa ci¹gu tramwajowoautobusowego w ulicach
Monte Cassino  Kapelanka 
Bro¿ka
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