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Mam przyjemnoæ przekazaæ Pañstwu ósmy raport o rozwoju spo³eczno-gospodarczym naszego
regionu  "Województwo Ma³opolskie 2007", który wszechstronnie prezentuje zmiany, jakie zasz³y
w naszym województwie w latach 1999-2007.
Ide¹ przewodni¹ tego wydawnictwa jest ukazywanie trendów rozwojowych w naszym regionie,
dlatego trzon tegorocznej publikacji stanowi¹ informacje bêd¹ce kontynuacj¹ zestawieñ statystycznych prezentowanych w poprzednich wydaniach. Pozwoli to Pañstwu na porównywanie danych, dziêki
czemu otrzymacie Pañstwo pe³n¹ wiedzê na temat obecnej sytuacji w Ma³opolsce w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Ponadto dane dotycz¹ce naszego regionu zosta³y tak¿e przedstawione w szerszym
kontekcie  na tle wybranych województw Polski.
Wzorem poprzednich edycji w bie¿¹cej publikacji zawarty jest rozdzia³ dotycz¹cy funduszy europejskich,
co jest istotne ze wzglêdu na zamykanie okresu programowania 2004-2006 i rozpoczêcie nowego,
obejmuj¹cego lata 2007-2013. W raporcie znajdziecie wiêc Pañstwo, miêdzy innymi, dodatek ze
zdjêciami wybranych inwestycji zrealizowanych w województwie ma³opolskim wspó³finansowanych
z rodków unijnych.
Serdecznie dziêkujê wszystkim instytucjom, które wspó³pracowa³y przy powstawaniu tego raportu.
Wierzê, ¿e to swoiste kompendium wiedzy o Ma³opolsce zostanie przez Pañstwa przychylnie przyjête,
a informacje w nim zawarte bêd¹ przydatne zarówno przy opracowywaniu analiz spo³eczno-gospodarczych
jak i przygotowywaniu projektów w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.

Marek Nawara

Marsza³ek Województwa
Ma³opolskiego

RODOWISKO
RODOWISKOPRZYRODNICZE
PRZYRODNICZE

I. Zasoby rodowiska przyrodniczego
oprac. Anna Szymacha, Ryszard £¹giewka, Krzysztof ¯ero

1. WARUNKI FIZYKOGEOGRAFICZNE
Województwo ma³opolskie, po³o¿one na po³udniu Polski, zajmuje powierzchniê 1 514 410 ha, co
stanowi 4,8% powierzchni kraju.
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.

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).

Województwo ma³opolskie charakteryzuje siê niespotykanym w Polsce zró¿nicowaniem rodowiska przyrodniczego. Ponad po³owa powierzchni województwa ma³opolskiego objêta jest ochron¹ prawn¹.
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,
 Popradzki Park Krajobrazowy,
 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 Natura 2000; w tym obszary specjalnej ochrony ptaków  7; specjalne obszary ochrony
siedlisk  20; projektowane* specjalne obszary ochrony siedlisk  17; potencjalne obszary Natura 2000 (nad okreleniem, których trwaj¹ prace)  28
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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2. OBSZARY CHRONIONE







zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe: 3  Lubinka, Wyspa Grodzisko, Dolina Rzeki So³y;
u¿ytki ekologiczne  25;
pomniki przyrody  2 029;
stanowiska dokumentacyjne  80;
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 stosunku do roku 2006 zmieni³a siê powierzchnia rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.
Wojewoda Ma³opolski powiêkszy³ obszar rezerwatu przyrody Baniska o powierzchniê 86,44 ha (rozporz¹dzenie Wojewody Ma³opolskiego z dnia 14 listopada 2007 r.). Minister rodowiska w rozporz¹dzeniu z dnia 5 wrzenia 2007 r. utworzy³ nowe obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Beskid
Niski o powierzchni 65 345,64 ha, Babia Góra o powierzchni 4915,65 ha, Torfowiska OrawskoNowotarskie o powierzchni 8218,52 ha i Pieniny o powierzchni 2336,43 ha. Ponadto zmniejszy³ siê
do 6824,9 ha teren Gorców, a zwiêkszy³ powierzchniê Puszczy Niepo³omickiej do 11762,3 ha oraz Tatr
do 21018,1 ha.
Rz¹d Polski zg³osi³ Komisji Europejskiej nastêpuj¹ce obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura
2000, po³o¿one na terenie województwa ma³opolskiego: Babia Góra, Czarna Orawa, Dolinki Jurajskie,
Jaroszowiec, Kalina Lisiniec, Ko³o Grobli, Dolina Pr¹dnika, Pieniny, Pustynia B³êdowska, Kostrza,
Micha³owiec, Na Policy, Wa³y, Sterczów cianka, Torfowiska Orawsko Nowotarskie, Lipówka, Ostoja
Magurska, Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca, Czerna, Ostoja Gorczañska, Beskid S¹decki, Grota
Zbójnicka na £opieniu, Opactwo Cystersów w Szczyrzycu, Cerkiew w £osiu ko³o Ropy, Ostoja rodkowojurajska, Dolina Bia³ki, Ma³e Pieniny, Beskid Ma³y, Luboñ Wielki, Polana Bia³y Potok, Krynica, £abowa, Podkowce w Szczawnicy, Nawojowa, Bednarka.
W 2007 roku Komisja Europejska zatwierdzi³a 10 obszarów tj; Dolina Pr¹dnika, Dolinki Jurajskie, Jaroszowiec, Kalina-Lisiniec, Ko³o Grobli, Lipówka, Micha³owiec, Pustynia B³êdowska, Sterczów-cianka, Wa³y.
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Tabela 1. Formy ochrony przyrody

stan na 3 lipca 2008 r.
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
PPN  Pieniñski Park Narodowy
BPN  Babiogórski Park Narodowy
ród³o: Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ rodowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody, 2007 r.
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3. SUROWCE MINERALNE REGIONU
Zasoby surowców mineralnych Ma³opolski pozostaj¹ w cis³ej zale¿noci z budow¹ geologiczn¹
obszaru, bêd¹cej wynikiem jej d³ugiej geologicznej ewolucji.
Odrêbnoæ rozwoju i wykszta³cenia geologicznego poszczególnych obszarów województwa skutkuje wystêpowaniem zró¿nicowanej regionalnie bazy surowcowej.
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Z³o¿a surowców mineralnych wystêpuj¹cych na terenie województwa dziel¹ siê na 5 zasadniczych grup:
 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 z³o¿a wêgla kamiennego, metanu w pok³adach wêgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i torfu.
Z³o¿a wêgla kamiennego wystêpuj¹ w zachodniej czêci województwa, po liniê Krzeszowice 
Brzenica  Sucha Beskidzka, w obrêbie utworów Górnol¹skiego Zag³êbia Wêglowego. Sporód
udokumentowanych 14 z³ó¿, eksploatacja prowadzona jest w kopalniach Brzeszcze i Janina. Tym
niemniej na obszarze województwa wystêpuj¹ znaczne, perspektywiczne rezerwy surowcowe wêgla
kamiennego. W tym samym regionie z³o¿om wêgla towarzyszy metan bêd¹cy przedmiotem eksploatacji w kopalni Brzeszcze, gdzie jego zasoby geologiczne bilansowe oszacowano na ponad 2 mld m3.
Z³o¿a ropy naftowej zwi¹zane s¹ z obszarem Karpat oraz zapadliska Przedkarpackiego. S¹ to
z³o¿a niewielkie, w wiêkszoci o zasobach nie przekraczaj¹cych kilkudziesiêciu tysiêcy ton. St¹d ich
ograniczone znaczenie gospodarcze. 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. Najwiêksza koncentracja z³ó¿ wystêpuje na obszarze zapadliska Przedkarpackiego pomiêdzy Wieliczk¹, a Dêbic¹ i zwi¹zane s¹ one z formacjami osadowymi wieku mioceñskiego. 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 stanow
i
ok. 80% udokumentowanych zasobów tego surowca czyni¹c niewielkimi jego rezerwy. Pochodz¹ce
z nich wydobycie czyni je przydatnymi jedynie dla zaspokajania potrzeb lokalnych.
Udokumentowane z³o¿a torfu w województwie ma³opolskim 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. Drugi rejon wystêpowania z³ó¿ torfu to okolice Tarnowa. Istnieje tutaj udokumentowane, ale nie eksploatowane z³o¿e Pogórska Wola. Nale¿y nadmieniæ, i¿ torf nie
posiada obecnie znaczenia jako surowiec energetyczny. Eksploatowany jest g³ównie dla potrzeb rolnictwa, ogrodnictwa i lecznictwa. Eksploatacja torfu ze z³o¿a Pucizna Wielka rodzi powa¿n¹ kolizjê
z projektowanym w tym rejonie i zg³oszonym do Komisji Europejskiej obszarem Natura 2000.
Surowce chemiczne  obejmuj¹ce sole kamienne, mineralizacjê siarkow¹ oraz solanki jodowo 
bromowe obecnie nie posiadaj¹ znaczenia gospodarczego.
Z³o¿a soli kamiennej ci¹gn¹ siê w¹skim pasem wzd³u¿ nasuniêcia karpackiego na mioceñskie
utwory zapadliska Przedkarpackiego. Jedyne udokumentowane obecnie z³o¿e soli kamiennej Wojnicz mo¿e byæ, ze wzglêdu na skomplikowan¹ budowê geologiczn¹ oraz znaczn¹ g³êbokoæ wystêpowania (ok. 600 mppt), eksploatowane jedynie metod¹ otworow¹. Z powodu braku odbiorców solanki
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na po³udniu Polski jego eksploatacja jest jednak niecelowa. Wystêpuj¹ce kiedy w Ma³opolsce, z³o¿a
soli kamiennej: Wieliczka, Bochnia, £ê¿kowice, Barycz, Siedlec  Moszczenia  £apczyca maj¹ jedynie znaczenie historyczne.
Mineralizacja siarkowa towarzyszy z³o¿om cynku i o³owiu w zag³êbiu olkuskim. Udokumentowane
zasoby minera³ów siarkowych stanowi¹ kopalinê towarzysz¹c¹ dla z³ó¿ Krzykawa, Olkusz i Pomorzany. S¹ to zasoby szacunkowe i nie podlegaj¹ eksploatacji.
Do surowców chemicznych zaliczyæ nale¿y równie¿ solanki jodowo-bromowe eksploatowane otworowo na niewielk¹ skalê w £apczycy ko³o Bochni.
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:
Olkusz, Pomorzany oraz Balin  Trzebionka. Zasoby pozosta³ych wynosz¹ oko³o 50% zasobów z³ó¿
obecnie eksploatowanych. Ponadto 4 z³o¿a zaliczono do zasobów pozabilansowych. St¹d wniosek,
i¿ 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.









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¿ poza nielicznymi koncesjami udzielonymi przez starostów dla potrzeb zak³adów
kamieniarskich. Obserwuje siê natomiast powrót do eksploatacji zaniechanych niegdy kamienio³omów, czego przyk³adem w ostatnich latach mog¹ byæ z³o¿a Osielec oraz Targanice.
Z³o¿a wapieni: wystêpuj¹ jedynie na obszarze Monokliny l¹sko-Krakowskiej to¿samej geograficznie z Wy¿yn¹ Krakowsko-Czêstochowsk¹. Sporód 23 z³ó¿ udokumentowanych wydobycie, zarówno
dla potrzeb drogownictwa jak i przemys³u cementowo-wapienniczego, prowadzone jest w 7 sporód
n
i
c
h
.
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 eksploatacji ogranicza koniecznoæ ich ochrony.
Dolomity wystêpuj¹ w regionie chrzanowskim i olkuskim. Udokumentowanych zosta³o 9 z³ó¿. Eksploatacja prowadzona jest w 4 sporód nich. Dolomit wykorzystywany jest jako kamieñ drogowy
(Dubie, Libi¹¿, Stare Gliny), w hutnictwie (¯elatowa) oraz jako nawóz dla rolnictwa. 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¿e porfiru
Zalas oraz z³o¿e diabazu Niedwiedzia Góra. To drugie jest szczególnie cenne ze wzglêdu na jakoæ kopaliny i jedyne jej wyst¹pienie w regionie. Z³o¿a tufów i melafirów maj¹ raczej znaczenie dydaktyczne i naukowe.
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Nale¿¹ do nich z³o¿a:
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Kruszywa naturalne tworz¹ najliczniejsz¹ grupê z³ó¿ kopalin. 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
w wid³ach Wis³y, Dunajca i Uszwicy. Najwartociowsze z³o¿a kruszyw wystêpuj¹ na Podhalu. Eksploatowane s¹ u ujcia Bia³ki do Dunajca. 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 80 sporód
nich. Obserwuje siê zainteresowanie dokumentowaniem kolejnych.
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. W ostatnim okresie liczba z³ó¿ czynnych ustabilizowa³a siê na podanym wy¿ej niskim poziomie zwi¹zku z malej¹c¹ liczb¹ cegielni bazuj¹cych na lokalnej bazie surowcowej. Obserwuje siê natomiast koncentracjê produkcji w rêkach du¿ych producentów wykorzystuj¹cych
wysokiej jakoci z³o¿a i³ów trzeciorzêdowych.
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, z czego 8 to z³o¿a piasków podsadzkowych w rejonie Szczakowej, Sierszy
i Pustyni B³êdowskiej. 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
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. 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. Istniej¹ podstawy by s¹dziæ, i¿ nowe koncesje nie poprawi¹ znacz¹co bilansu wód
leczniczych w Ma³opolsce. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wystêpuj¹ce na obszarze Ma³opolski z³o¿a
wód leczniczych stanowi¹ 33% wszystkich z³ó¿ wód leczniczych w kraju. Obrazuje to pozycjê województwa w tej dziedzinie gospodarki na tle innych regionów. Przysz³ociowe wydaje siê równie¿ inwestowanie w geotermiê. Jak do tej pory wystêpowanie wód geotermalnych o znaczeniu gospodarczym
stwierdzono jedynie w rejonie Podhala. Ich efektywne wykorzystanie mo¿e staæ siê istotnym czynnikiem rozwoju tego regionu i obszarów przyleg³ych. Jako przyk³ad dzia³añ podejmowanych w tym kierunku przytoczyæ nale¿y funkcjonuj¹cy zak³ad geotermalny w Bañskiej ko³o Nowego Targu, trwaj¹c¹
obecnie budowê opartego na wodach geotermalnych kompleksu rekreacyjnego w Bukowinie Tatrzañskiej, którego otwarcie planowane jest na grudzieñ 2008 roku oraz podobny kompleks projektowany na
polanie Szymoszkowej w Zakopanem.
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ród³o: na podstawie: Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2007.
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Tabela 2. Zestawienie z³ó¿ kopalin (stan na dzieñ 31 XII 2007)

II. Zagro¿enia i stan rodowiska
przyrodniczego
oprac. Karolina Laszczak, Anna Szymacha, Robert Pitala, Kinga Dulemba, Grzegorz Mróz

1. GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA*
Zu¿ycie wody
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 2007 r. pobór wody
ogó³em zmala³ o 7,9% w stosunku do roku poprzedniego wynosz¹c 807,5 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 2007 spad³a iloæ wody ujmowanej przez przemys³ z 643,0 hm 3 (w 2006 r.)
do 571,8 hm3 (spadek o 12,5%), przy czym dla wód powierzchniowych spadek wyniós³ 13,3%
(w przypadku wód podziemnych pobór wody w roku 2007 by³ taki sam jak w roku poprzednim). Gospodarka komunalna województwa w 67,3% bazuje na wodzie powierzchniowej. Zatem bardzo wa¿na dla
regionu jest ochrona wód zlewni powy¿ej ujêæ wody pitnej. W 2007 r. zanotowano 3,2% wzrost poboru
wód na cele eksploatacji sieci wodoci¹gowej w stosunku do roku poprzedniego, przy czym dla wód
powierzchniowych wyniós³ on 3,3% a dla wód podziemnych 2,8%.
G³ówne ród³a zanieczyszczeñ wód powierzchniowych
Z terenu województwa ma³opolskiego w 2007 roku odprowadzono do wód powierzchniowych 271,3 hm3
cieków wymagaj¹cych oczyszczenia.
cieki przemys³owe i komunalne odprowadzone do wód powierzchniowych lub
ziemi (w hm3/rok)

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

W porównaniu z rokiem ubieg³ym spad³a iloæ cieków odprowadzanych bezporednio z zak³adów z 739,9 hm3 w 2006 r. do 668,4 hm3 (spadek o 10,7%).
cieki wymagaj¹ce oczyszczenia odprowadzone do wód powierzchniowych w roku 2007 to:
 175 hm3  cieków odprowadzanych bezporednio z zak³adów przemys³owych
 96,4 hm3  cieków odprowadzanych sieci¹ kanalizacyjn¹.
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.

Stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych*
W 2007 roku sieæ monitoringu wód powierzchniowych w województwie obejmowa³a 78 rzek i
potoków w 116 punktach pomiarowo-kontrolnych (p.p.k.) oraz 3 zbiorniki zaporowe w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych).
W wyniku przeprowadzonej oceny jakoci wód wed³ug piêciu klas dla 40 punktów monitoringu
diagnostycznego, zlokalizowanych na 20 rzekach i potokach oraz dla 3 zbiorników zaporowych
w 7 p.p.k. stwierdzono, ¿e:






brak jest wód bardzo dobrej jakoci (klasa I),
w 2 punktach tj. na Rabie i Dunajcu odnotowano wody dobrej jakoci (klasa II),
wody zadowalaj¹cej jakoci wyst¹pi³y w 18 p.p.k. (klasa III),
w 14 punktach kontrolnych wyst¹pi³y wody niezadowalaj¹cej jakoci (klasa IV),
wody z³ej jakoci odnotowano w 6 p.p.k. (klasa V).
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Wykres 2. Jakoæ wód powierzchniowych w województwie ma³opolskim w punktach
monitoringu diagnostycznego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WIO w Krakowie

Ocenê wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludnoci wykonano wed³ug 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).
Wyniki wykonanej oceny wód dla 17 rzek i 1 zbiornika (³¹cznie w 28 punktach pomiarowo-kontrolnych) informuj¹, ¿e stwierdzono:
 w 1 punkcie (4% ogó³u p.p.k.) stwierdzono wody kategorii A1,
 wody kategorii A2 wyst¹pi³y w 2 p.p.k. (8% p.p.k.),
 kategoriê A3 stwierdzono w 16 punktach (64% ogó³u p.p.k.),
* Oceny wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Krakowie
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W 6 punktach pomiarowo-kontrolnych (24,2% p.p.k.) wyst¹pi³y wody nie spe³niaj¹ce wymagañ
¿adnej z kategorii.

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 2007 badaniami objêto 62 rzeki w 93 punktach pomiarowo-kontrolnych oraz 3 zbiorniki
zaporowe (7 p.p.k.). W 69 punktach nie stwierdzono przekroczeñ wartoci granicznych wskaników
stosowanych przy ocenie eutrofizacji, a w 31 wartoci te zosta³y przekroczone.
Najwy¿szy poziom zanieczyszczeñ pochodzenia rolniczego obserwowany wysokimi stê¿eniami
azotanów stwierdzono w: zlewni Rudawy (22,4 mg/l), Sanki (21,6 mg/l), Pr¹dnika (20,7 mg/l), D³ubni
(23,1), Szreniawy (20,8l), Brnia (19,6 mg/l) i ¯abnicy (17,6 mg/l).
Ochrona przeciwpowodziowa
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. W dalszym
ci¹gu trwa budowa zbiornika winna Porêba na rz. Skawie, którego realizacjê przewidywano pocz¹tkowo na lata 1986-1996. Termin zakoñczenia prac przesuniêto na rok 2012. Trwaj¹ tak¿e prace przygotowawcze do rozpoczêcie budowy zbiorników w ramach Programu Ma³ej Retencji.
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: Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie oraz Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych (MZMiUW) w Krakowie.
Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych na inwestycje zwi¹zane z ochron¹ przeciwpowodziow¹ w województwie ma³opolskim przeznaczy³ ³¹cznie 37 409 195 z³.
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Wykres 3. Jakoæ wód powierzchniowych w województwie ma³opolskim w punktach
monitoringu diagnostycznego

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

Wykres 4. Podzia³ inwestycyjny rodków finansowych na rzekach w 2007 roku

¯ród³o: MZMiUW w Krakowie

W ramach prac z zakresu eksploatacji i konserwacji cieków i urz¹dzeñ melioracji wodnych realizowanych przez MZMiUW w Krakowie, wydatkowano kwotê 15 939 503 z³. rodki te zosta³y przeznaczone na
konserwacjê 564 km rzek i potoków, 510 km wa³ów przeciwpowodziowych, a tak¿e na remonty stacji pomp,
prace projektowe, badanie i ocenê stanu wa³ów i budowli hydrotechnicznych, prowadzenie ewidencji
(zestawienie nie uwzglêdnia rodków wydatkowanych w ramach programu Bezpieczny Wa³).
Wykres 5. Pochodzenie rodków finansowych wykorzystanych na eksploatacjê
konserwacjê melioracji wodnych

ród³o: opracowanie w³asne
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i

Zródlo: RZGW w Krakowie

Górski charakter wiêkszoci rzek Ma³opolski wp³ywa na nierównomiernoæ przep³ywów. Z tego
powodu poziom zagro¿enia powodziowego w województwie jest o ok. 15% wy¿szy od redniego krajowego poziomu. Z hydrologicznego punktu widzenia najwiêksze zagro¿enie powodziowe stwarzaj¹ dorzecza So³y i Dunajca, ale tak¿e Raby, Skawy, Skawinki i Uszwicy.
W 2007 r. najpowa¿niejsze straty wyrz¹dzi³a powód, która nawiedzi³a Ma³opolskê w dniach
5-10 wrzenia. Szczególnie dotkliwe straty odnotowano w powiatach: bocheñskim, limanowskim,
owiêcimskim i wadowickim.
Maj¹c na wzglêdzie koniecznoæ podniesienia bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego Ma³opolski, od 2002 roku 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 2007 r. w programie wziê³o udzia³ 36 gmin.
Program umo¿liwi³ konserwacjê 308,46 km wa³ów przeciwpowodziowych. Na realizacjê programu
przeznaczono z bud¿etu województwa ma³opolskiego 127,5 tys. z³.
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Wykres 6. rodki przeznaczone przez RZGW w Krakowie na realizacjê zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ przeciwpowodziow¹ na rzekach i potokach w 2007 roku

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

Wykres 7. rodki przeznaczone na realizacjê zadañ zwiazanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹
na rzekach i potokach w 2007 roku

ród³o: MZMiUW w Krakowie, RZGW w Krakowie

Wykres 8. Wa³y przeciwpowodziowe objête i nie objête konserwacj¹ w latach 2002-2007

ród³o: MZMiUW w Krakowie
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2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Emisja zanieczyszczeñ gazowych bez CO2 w województwie ma³opolskim w 2007 r. wynios³a ogó³em 183,6 tys.Mg (wg danych US w Krakowie). W stosunku do roku 2006 nast¹pi³ spadek emisji
o oko³o 1,6%. Najwiêcej zanieczyszczeñ gazowych zosta³o wyemitowanych w Krakowie (36%) oraz
w powiatach: owiêcimskim (30,4%), krakowskim (14,6%), chrzanowskim (8%) i w Tarnowie (6,6%).

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Dodatkowo w 2007 r. zosta³o wyemitowanych 15,3 mln Mg dwutlenku wêgla, w stosunku do roku
2006 nast¹pi³ wzrost emisji o oko³o 1,2%.
Emisja zanieczyszczeñ py³owych w 2007 r. wynios³a ogó³em 7,3 tys. Mg. W stosunku do roku
2006 nast¹pi³ spadek emisji py³ów o oko³o 21,3%.
Tabela 5. Emisja zanieczyszczeñ py³owych i gazowych do powietrza

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Najwiêcej zanieczyszczeñ py³owych zosta³o wyemitowanych w Krakowie (49,9%) oraz w powiatach: chrzanowskim (14,2%) i krakowskim (11,4%).
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Wykres 9. Struktura emisji zanieczyszczeñ gazowych bez CO2 do powietrza w 2007 roku

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

Mapa 1. Emisja zanieczyszczeñ py³owych w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Mapa 2. Zmiana emisji zanieczyszczeñ py³owych do powietrza latach 2006-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Najwiêcej zanieczyszczeñ gazowych zosta³o wyemitowanych w Krakowie (44,9%) oraz w powiatach: chrzanowskim (20,7%) i krakowskim (17,7%).

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Mapa 4. Zmiana emisji zanieczyszczeñ gazowych bez CO2 do powietrza w latach 2006-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Mapa 3. Emisja zanieczyszczeñ gazowych bez CO2 do powietrza w 2007 roku

Stan zanieczyszczenia powietrza

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

W 2007 roku na terenie województwa ma³opolskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Krakowie kontynuowa³ badania podstawowych zanieczyszczeñ powietrza (py³u zawieszonego,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wêgla), wêglowodorów oraz zanieczyszczeñ specyficznych,
a tak¿e metali ciê¿kich i ozonu.
Py³ zawieszony  zakres zmierzonych stê¿eñ redniorocznych py³u zawieszonego PM10
w województwie obejmowa³ wartoci od 41 µg/m3 w Tarnowie do 80 µg/m3 przy Al. Krasiñskiego w
Krakowie, (2006 r.  35 µg/m3 w Bochni do 113 µg/m3 w Wadowicach). Na obszarach ochrony uzdrowiskowej zakres stê¿eñ py³u zawieszonego BS wynosi³ od 9 µg/m3 w Krynicy do 23 µg/m3 w Swoszowicach (2006 r.  11 µg/m3 w Rabce do 29 µg/m3 w Swoszowicach).
Dwutlenek siarki  zakres stê¿eñ dwutlenku siarki obejmowa³ wartoci od 4 µg/m 3
w Nowym S¹czu i Owiêcimiu do 29 µg/m3 w Chrzanowie (2006 r.  8 µg/m3 w Nowym S¹czu do 37 µg/
m3 w Chrzanowie). Na obszarach ochrony uzdrowiskowej zakres stê¿eñ obejmowa³ stê¿enia od 1 µg/
m3 w Krynicy do 17 µg/m3 w Swoszowicach (2006 r.  1 µg/m3 w Rabce do 20 µg/m3 w Swoszowicach).
Dwutlenek azotu  zakres stê¿eñ dwutlenku azotu obejmowa³ wartoci od 15 µg/m 3
w Gorlicach do 64 µg/m 3 w Owiêcimiu (2006 r.  18 µg/m 3 w Bochni i Gorlicach do
93 µg/m 3 w Owiêcimiu). Na obszarach ochrony uzdrowiskowej zakres stê¿eñ wynosi³ od
13 µg/m3 w Muszynie do 24 µg/m3 w Swoszowicach (2006 r.  12 µg/m3 w Rabce do 30 µg/m3
w Swoszowicach).
W 2007 roku w Krakowie (ul. Pr¹dnicka) nie zanotowano przekroczeñ wartoci maksymalnej redniej
omiogodzinnej, sporód rednich krocz¹cych dla stê¿enia ozonu, natomiast w miejscowoci Szymbark iloæ przekroczeñ wynios³a 24. W przypadku tlenku wêgla nie odnotowano przekroczeñ. Dla benzenu rednie stê¿enie w roku kalendarzowym 2007 wynosi³o w Krakowie, przy Al. Krasiñskiego 
4,6 µg/m3 (2006 r.  6,2 µg/m3), na ul. Bulwarowej  3,4 µg/m3 (2006 r. - 4,3 µg/m3), przy dopuszczalnym
poziomie 5 µg/m3.

3.GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady powstaj¹ce w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
W województwie ma³opolskim w 2007 roku, w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
powsta³o ³¹cznie 11 130,7 tys. Mg odpadów, z czego:
 odpady niebezpieczne stanowi³y 7,4%, czyli 820,2 tys. Mg,
 inne ni¿ niebezpieczne stanowi³y 92,6% czyli 10 310,5tys. Mg.
W ogólnej masie odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, najwiêkszy udzia³ maj¹:
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odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nie¿elaznych  21%,
odpady powstaj¹ce przy p³ukaniu i oczyszczaniu kopalin  17,3%,
mieszanki popio³owo-¿u¿lowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 9,5%,
¿u¿le z procesów wytapiania  9,5%,
odpady ciek³e zawieraj¹ce fenol  5,1%

ród³o: wojewódzka baza danych o odpadach

Wykres 10. Struktura wytworzonych odpadów przemys³owych w podziale na grupy w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wojewódzkiej bazy danych o odpadach
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Tabela 6. Odpady wytworzone w województwie ma³opolskim w najwiêkszych ilociach
w wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej w 2007 roku

Wykres 11. Jednostki, które wytworzy³y najwiêksze iloci odpadów w 2007 roku

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

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wojewódzkiej bazy danych o odpadach

Odpady komunalne
W roku 2007 na terenie województwa ma³opolskiego zosta³o zebranych oko³o 724 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 677 109,6 Mg (93,4%) w sposób nieselektywny. Na ogóln¹ masê zebranych
zmieszanych odpadów komunalnych sk³adaj¹ siê odpady z:
 gospodarstw domowych  438 609,0 Mg (64,8%)
 obiektów infrastruktury (biura, instytucje, handel, ma³e przedsiêbiorstwa)  212 422,9 Mg (31,4%)
 us³ug komunalnych (zmiotki z ulic, odpady z koszy na mieci, oczyszczania
cmentarzy, etc.)  26 077,0 Mg (3,8%)
Sukcesywnie wzrasta iloæ odpadów zbieranych selektywnie  w 2007 r. iloæ odpadów zebranych selektywnie wzros³a o oko³o 26% w stosunku do roku 2006 i wynios³a 47 560,7 Mg. Nadal
jednak odpady zbierane selektywnie stanowi¹ jedynie 7% masy wszystkich zbieranych odpadów. W
2007 r. zebrano selektywnie nastêpuj¹ce iloci odpadów:
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papier i tekturê
szk³o
tworzywa sztuczne
metale
tekstylia
odpady niebezpieczne
odpady wielkogabarytowe
biodegradowalne

7 534,3 Mg
17 666,8 Mg
5 580,0 Mg
581,3 Mg
2 244,5 Mg
12,5 Mg
5 121,8 Mg
8 594,0 Mg

Wykres 12. Wyniki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2007 roku

Sk³adowiska odpadów komunalnych
W województwie ma³opolskim odpady komunalne sk³adowano na 37 sk³adowiskach odpadów
komunalnych.
Tabela 7. Sk³adowiska odpadów komunalnych, na których sk³adowano odpady w 2007 roku
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US

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

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie WSO (Wojewódzki System Odpadowy)
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Mapa 5. Rozmieszczenie instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie WSO (Wojewódzki System Odpadowy)
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I. Ludnoæ
oprac. Joanna Urbanowicz

1. STAN LUDNOCI
Województwo ma³opolskie zamieszkiwa³o 3279,0 tys. osób (stan na 31 grudnia 2007). 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 ludnoci w latach 1999-2007 wynosi³a 101,7 i by³a jedn¹ z najwy¿szych wród województw  w roku 2007 rednioroczne tempo wzrostu wynosi³o 0,23%. Tymczasem w kraju od 1999 roku
notowano systematyczny ubytek rzeczywisty ludnoci (98,5), przy zwiêkszaj¹cym siê tempie ubytku do 
0,08% w 2006 roku i nieznacznym zmniejszeniu ubytku w roku 2007  0,03%. Podobnie korzystn¹ sytuacjê
jak województwo ma³opolskie mia³y jedynie województwa: mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie.
W pozosta³ych województwach nast¹pi³ ubytek rzeczywisty ludnoci, jednak tempo jego spadku
w 2007 roku by³o wyranie s³absze ni¿ w latach ubieg³ych.
W Ma³opolskich miastach mieszka³o 1619,7 tys. osób, co stanowi³o 6,9% ludnoci miejskiej Polski
(6 miejsce po woj. l¹skim, mazowieckim, dolnol¹skim, wielkopolskim i ³ódzkim). Wskanik urbanizacji
wynosi³ 49,4% i by³ znacznie ni¿szy od redniego dla kraju  61,2%. Wskanik ten w województwie, pomimo
otrzymania przez kilka miejscowoci praw miejskich, ulega³ w ostatnich latach sta³emu, nieznacznemu obni¿eniu zmniejszaj¹c siê z 50,4% w 1999 roku. Podobny proces zmniejszania wskanika urbanizacji dotyczy³ równie¿ ca³ego kraju (od 2001 roku). G³ównym powodem spadku wskanika by³y migracje ludnoci
miejskiej na obszary wiejskie, szczególnie w otoczenie du¿ych miast oraz ujemny poziom przyrostu
naturalnego w miastach.
Obszary wiejskie zamieszkiwa³o 1659,3 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 216 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
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Tabela 8. Ludnoæ

wyj¹tkowo wysoki i wzrastaj¹cy poziom zaludnienia obszarów wiejskich  123 osób/km2  pierwsze
miejsce w kraju (rednia krajowa 51 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.1689,8 tys. Mê¿czyni stanowili 48,5%, tj. 1589,2 tys. osób. Wspó³czynnik feminizacji wynosi³ 106,3 i by³ zbli¿ony do
wskanika krajowego  106,5. Podobnie jak w ca³ym kraju uzale¿niony by³ od miejsca zamieszkania 
na obszarach wiejskich na 100 mê¿czyzn przypada³o 101,6 kobiet, natomiast w miastach 111,4, choæ
w ostatnim roku uleg³ nieznacznemu sp³aszczeniu.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

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 0,4 tys.
osób a w roku 2007 o nastêpne 0,7 tys.
W porównaniu do redniej krajowej ludnoæ województwa ma³opolskiego odznacza³a siê relatywnie wysokim poziomem przyrostu naturalnego  wskanik 1,42 na 1000 mieszkañców jest znacznie
wy¿szy od wskanika krajowego, który w latach 2002-2005 przybiera³ wartoci ujemne a od 2006 roku
by³ nieznacznie dodatni i wynosi³ 0,1 na 1000 ludnoci oraz 0,3 w roku 2007. W skali kraju wy¿szy
poziom przyrostu naturalnego ni¿ w województwie ma³opolskim notowany jest w województwach: pomorskim, wielkopolskim, warmiñsko-mazurskim i podkarpackim.
Ten wy¿szy poziom przyrostu by³ efektem znacznego poziomu urodzeñ (10,45  w województwie, 10,2  w Polsce) oraz ni¿szego ni¿ w innych województwach wskanika zgonów (9,0 
w województwie, 9,9  w Polsce).
Wskanik urodzeñ by³ wyranie wy¿szy na obszarach wiejskich  11,28, gdzie po spadku trwaj¹cym nieprzerwanie do roku 2006, w roku 2007 odnotowano wyrany wzrost do 18,8 tys., tj. o 5%.
W miastach natomiast rok 2007 by³ kolejnym (od 2004), w którym zanotowano wzrost poziomu urodzeñ. Wskanik natê¿enia kszta³towa³ siê na poziomie 9,6. Wzrost liczby urodzeñ by³ efektem wejcia w wiek wysokiej p³odnoci du¿ej liczby kobiet z wy¿u demograficznego lat osiemdziesi¹tych. Jednak
wspó³czynnik dzietnoci (wyra¿aj¹cy liczbê urodzeñ na liczbê kobiet w wieku 15-49 lat) by³ w 2007 roku
nadal niski i wynosi³ 1,32 (kraj 1,27), w tym w miastach 1,17 a na obszarach wiejskich 1,46. S¹ to
wskaniki dalekie od korzystnych, zapewniaj¹cych prost¹ zastêpowalnoæ pokoleñ (co najmniej 2,1).
Poziom zgonów utrzymuje siê na podobnym, niewysokim poziomie i jest nieznacznie wy¿szy
w miastach jak na obszarach wiejskich.
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Wykres 13. Przyrost naturalny

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 0,98, po czym wzrós³ do 1,16 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. W latach 2006-2007 nast¹pi³ powrót do wzrostu przyrostu naturalnego.
Wyra¿a³ siê on dalszym wzrostem poziomu urodzeñ do 34,2 tys. oraz utrzymywaniem siê poziomu
zgonów na podobnym poziomie 29,4 tys.
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 i 2007 roku. Wykazywa³ znaczne zró¿nicowanie: od doæ wysokiego w ma³ych miastach po³udniowej czêci województwa (Nowy Winicz 6,5,
Limanowa 5,9, Dobczyce 4,85) do wyranie ujemnego w zachodniej czêci (Trzebinia -3,6, Bukowno -2,5), ale tak¿e w okolicach Krakowa (Proszowice -3,25, wi¹tniki Górne -3,4, Ska³a -3,0).
Wyj¹tkiem po³udniowych obszarów województwa cechuj¹cych siê wysokim przyrostem naturalnym
jest miasto Zakopane, w którym wskanik przyrostu jest od kilku lat ujemny i wynosi -3,4. Równie¿
niewielki ujemny poziom przyrostu naturalnego wystêpowa³ w najwiêkszych miastach województwa, tj.
Krakowie -0,650/ Tarnowie -1,3 .
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków

Tabela 9. Wskaniki ruchu naturalnego

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

Na terenach wiejskich, po znacznym spadku do 2003 r. przyrost naturalny w latach 2004-2007
pozostawa³ na podobnym, doæ wysokim poziomie (4 tys. osób, tj. 2,5). Cechowa³ go doæ wysoki,
ale zmniejszaj¹cy siê dynamicznie do roku 2006 poziom urodzeñ i o wyranym wzrocie w 2007 roku
oraz niski, pozostaj¹cy na podobnym poziomie od 2000 roku wskanik natê¿enia zgonów.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

Wykres 14. Przyrost naturalny na 1000 mieszkañców w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków
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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 -3,1 (gminy: Ksi¹¿ Wielki -9,5, Charsznica -4,1), proszowickim -0,9 (gmina Radziemice -3,8) oraz w niektórych gminach powiatu d¹browskiego (Boles³aw
-6,9, Grêboszów -4,7). 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 (9,8), Tokarnia (9,6), Bobowa (9,3), Lipnica Wielka (9,3),
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.

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

W ostatnich dwóch latach, a szczególnie w roku 2007 wyranie wzrós³ poziom migracji ludnoci
w województwie. Na pobyt sta³y zameldowano 38,2 tys. osób, tj. o 7,9% wiêcej ni¿ w 2006 roku.
Wysoki by³ równie¿ stan wymeldowañ z pobytu sta³ego  35,5 tys. osób, tj. o 4,1% 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 w roku
2006 3,2 tys. osób a w roku 2007 liczba wymeldowañ zmniejszy³a siê do 2,2 tys. Liczba zameldowañ
emigrantów wynosi³a 1,6 tys. osób i nieznacznie wzros³a w stosunku do lat poprzednich. 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) a w 2007 roku uleg³o zmniejszeniu do -0,6 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 wyno-
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Mapa 6. Przyrost naturalny na 1000 mieszkañców w 2007 roku

si³ 0,4, w roku 2007 wskanik ten powróci³ do wieloletniego poziomu i wynosi³ 2,7.
Dla kraju saldo migracji by³o od wielu lat ujemne, w 2006 roku tendencja ta pog³êbi³a siê i uby³o a¿
36,1 tys. osób, tj. najwiêcej od 1990 roku. W roku 2007 emigracja uleg³a wyranemu zmniejszeniu
i saldo migracji, aczkolwiek nadal ujemne, by³o zdecydowanie ni¿sze  uby³o 21 tys. osób.
Odmienna sytuacja wystêpuje w migracjach wewnêtrznych. W Ma³opolsce, podobnie jak we wszystkich ostatnich latach, nap³yw ludnoci (36,5 tys.) przewy¿sza odp³yw (33,2 tys.). Saldo migracji wewnêtrznych jest wiêc dodatnie i wynosi 3,3 tys. osób. Poziom migracji jest jednak od wielu lat niski.
Szczególnie niski poziom wystêpowa³ w zakresie odp³ywu ludnoci  redni wskanik w latach 20022006 wynosi³ dla województwa 8,9 i by³ najni¿szy w kraju (12,64 ) . Podobnie niski poziom cechowa³ nap³yw ludnoci, analogiczny wskanik wynosi³ 9,8, przy rednim w kraju 12,6 a najwy¿szym
w województwie mazowieckim wynosz¹cym 18,0.
Wród migruj¹cych zdecydowanie przewa¿aj¹ migruj¹cy wewn¹trz województwa  72,5%, ale
jest to jeden z najni¿szych wskaników w kraju (po woj. mazowieckim i opolskim)  w pozosta³ych
województwach udzia³ migruj¹cych w obrêbie w³asnego województwa jest wyranie wy¿szy, np. woj.
lubelskie i podkarpackie  84%. Ma³opolskê charakteryzuje wiêc wy¿szy udzia³ migruj¹cych do innych
województw, g³ównie woj. l¹skiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Wród migruj¹cych dominuj¹
osoby w wieku 20-29 lat: udzia³ tej grupy w nap³ywie ludnoci wynosi 33%, w odp³ywie 29%. Grupa ta
zdecydowanie przewa¿a w nap³ywie do miast, natomiast wród ludnoci nap³ywaj¹cej z miast na ob-
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Tabela 10. Migracje ludnoci

ród³o: oprac. w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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szary wiejskie dominuj¹ 30-44-latki.
Rozmieszczenie przestrzenne migracji jest jednak bardzo nierównomierne. Dodatnie, wysokie
saldo migracji wystêpuje od kilku lat na obszarach wiejskich, gdzie w roku 2007 przyby³o 5595 osób, tj.
3,4. 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 (+26,8), Wielka Wie (+24), Zielonki (+21), Mogilany (+14,4), ale równie¿ powiatu wielickiego: Wieliczka (+17,5), Biskupice (+8,0) oraz pó³nocnej czêci powiatu mylenickiego: Dobczyce (+8,8), Mylenice (+9). Obszar nap³ywu ludnoci na obszary wiejskie aglomeracji krakowskiej ulega wyranemu poszerzeniu, g³ównie w kierunku po³udniowo-wschodnim, ale
równie¿ pó³nocnym. Ni¿szy poziom salda migracji, ale równie¿ dodatni, wystêpowa³ na obszarach
podmiejskich Tarnowa (w gminach: Tarnów +9,6, Lisia Góra 5,6 Skrzyszów +6,3,) oraz Nowego
S¹cza (w gminach: Che³miec +11,7, Kamionka Wielka +8,7,). Równie¿ wiêkszoæ gmin wiejskich
bêd¹cych w s¹siedztwie miast cechowa³a siê wzrostem nap³ywu ludnoci, szczególnie w zachodniej
czêci województwa. Na pozosta³ych obszarach wiejskich, g³ównie powiatów rolniczych pó³nocnej
czêci województwa (miechowski, d¹browski) oraz obszarów górskich (powiat gorlicki, limanowski)
obserwuje siê przewagê odp³ywu ludnoci.
W ostatnich dwóch latach utrzymywa³o siê i uleg³o wyranemu zwiêkszeniu, ujemne saldo migracji
dla miast (uby³o 2,9 tys. osób w roku 2006 i 2,1 tys. osób w roku 2007). Jedynie 15 miast wykazywa³o
dodatnie saldo migracji: z du¿ych miast tylko Kraków (+358 osób, tj. 0,5), pozosta³e to miasta ma³e
o niskim, dodatnim saldzie z wyj¹tkiem: Niepo³omic (+25,1) i wi¹tnik Górnych (+10,5). W Tarnowie
uby³o 783 osoby (-6,7) a w Nowym S¹czu 355 osób (-4,2). Odp³yw ludnoci obejmuje tak¿e ma³e
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Mapa 7. Saldo migracji w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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miasta po³o¿one w obszarach rolniczych oraz miasta przemys³owe zachodniej czêci województwa.

3. STRUKTURA WIEKU LUDNOCI
Ludnoæ województwa ma³opolskiego cechowa³a siê nieznacznie m³odsz¹ struktur¹ wieku od
Tabela 11. Struktura wieku ludnoci

* korekta danych statystycznych

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

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

redniej dla kraju. Charakteryzowa³ ja wy¿szy udzia³ ludnoci w wieku przedprodukcyjnym: 20,8%
(kraj 19,6%), ni¿szy w wieku produkcyjnym: 63,3% (kraj 64,4%) oraz ni¿szy w wieku poprodukcyjnym:
15,9% (kraj 16%).
W ostatnich latach, podobnie jak w ca³ym kraju, nast¹pi³y zmiany struktury w kierunku zmniejszania siê liczby ludnoci w wieku przedprodukcyjnym (z 25,9% w roku 1999 do 20,8% w roku 2007), oraz
systematycznego wzrostu w wieku produkcyjnym (z 59,5% w roku 1999 do 63,3% w roku 2007)
i poprodukcyjnym (z 14,6% w roku 1999 do 15,9% w roku 2007). Tempo tych zmian by³o jednak znacznie wolniejsze ni¿ przeciêtnie w kraju. Podstawowy wp³yw na liczebnoæ 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. Natomiast rosn¹ca liczba ludnoci w wieku poprodukcyjnym zwi¹zana jest w znacznym stopniu z wyd³u¿eniem trwania ¿ycia. W okresie 2000-2006 wiek mê¿czyzn wyd³u¿y³ siê o 1,2 roku a wiek kobiet o 1,7
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Wykres 15. Zmiany struktury wiekowej ludnoci w latach 1999-2007

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

roku. Ró¿nica miêdzy trwaniem ¿ycia kobiet i mê¿czyzn nadal siê wiêc pog³êbia³a. Przeciêtne trwanie
¿ycia mieszkañców województwa ma³opolskiego jest zdecydowanie d³u¿sze ni¿ rednie dla Polski 
mê¿czyni ¿yj¹ d³u¿ej o 1,6 roku a kobiety o 0,9 roku.
Zmiany struktury wieku w zró¿nicowanym stopniu dotyczy³y miast i obszarów wiejskich. W latach
1999-2007 w miastach nast¹pi³ gwa³towny spadek grupy ludnoci w wieku przedprodukcyjnym
(o -23,2%), nieznaczny wzrost w wieku produkcyjnym (o 4,5%) oraz du¿y wzrost w wieku poprodukcyjnym (o 15,5%). Obszary wiejskie charakteryzowa³y bardziej wyrównane zmiany struktury wiekowej.
Ludnoæ w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy³a siê tu o 14,4% w stosunku do poziomu z roku 1999,
w wieku produkcyjnym wzros³a o 12,8% a w wieku poprodukcyjnym o 5,3%.
Podobnie jak pozosta³e czynniki demograficzne obraz struktury wiekowej ludnoci jest bardzo
zró¿nicowany przestrzennie. Najm³odsz¹ struktur¹ wieku charakteryzuj¹ siê obszary po³o¿one na po³udniu województwa, gdzie udzia³ ludnoci w wieku poprodukcyjnym kszta³tuje siê na poziomie poni¿ej
14%: powiat nowos¹decki 13,1%, powiat limanowski 13,6% . Natomiast najwiêkszy udzia³ ludnoci
w wieku emerytalnym wystêpuje w Krakowie (18%) oraz na obszarze pó³nocnym województwa
ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: I. Ludnoæ

Tabela 12. Przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia

ród³o: oprac. w³asne na podstawie publikacji GUS Trwanie ¿ycia
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w rolniczych powiatach miechowskim (19,7%) i proszowickim (17,3%). Tereny te cechuje wyj¹tkowo
wysoki udzia³ ludnoci w wieku poprodukcyjnym zamieszkuj¹cej obszary wiejskie i znacznie m³odsza
struktura wieku ludnoci miejskiej.
Od kilu lat obserwuje siê postêp w wyd³u¿aniu siê przeciêtnego trwania ¿ycia zarówno
w Polsce jak i województwie ma³opolskim. Korzystna tendencja utrzymuje siê nadal i dotyczy w równej
mierze kobiet jak i mê¿czyzn. rednie trwanie ¿ycia dla mê¿czyzn wyd³u¿y³o siê na prze³omie lat 20002007  1,2 roku w Ma³opolsce (w Polsce  1,3 roku), wród kobiet wskanik ten wyniós³  1,9 roku
(w Polsce  1,7 roku). W 2007 kobiety w województwie ma³opolskim ¿y³y prawie 81 lat, a mê¿czyni
prawie
73 16.
lata iPrzeciêtne
s¹ to wskaniki
wy¿sze
odwrednich
dla Polski.
Wykres
trwanie
¿ycia
2007 roku
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II. Ochrona zdrowia
oprac. Urszula Sanak, Anna M³ynarczyk

1. FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W roku 2007 Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie na
sfinansowanie kosztów wiadczeñ zdrowotnych przeznaczy³ 3 547 035 tys. z³ i w stosunku do roku
2006 roku by³ to wzrost o 14,8%.

ród³o: www.nfz.gov.pl (plany finansowe NFZ)

2. STAN BAZY I DZIA£ALNOÆ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA
W roku 2007 zmniejszy³o siê zatrudnienie personelu medycznego w stosunku do roku 2006
o 1 225 osób, w tym najwiêkszy spadek odnotowano w grupie pielêgniarek 1 024 osoby, techników
fizjoterapii 45 osób, po³o¿nych 39 oraz techników elektroradiologii 36 osób. Wzrost zatrudnienia nast¹pi³ w grupie analityków medycznych 11 osób, techników farmaceutycznych oraz mgr pielêgniarstwa po
8 osób, techników dentystycznych i techników masa¿ystów po 7 osób. W 2007 roku zaobserwowaæ
mo¿na by³o 1% spadek zatrudnienia personelu medycznego z wy¿szym wykszta³ceniem oraz 6%
spadek zatrudnienia personelu medycznego ze rednim wykszta³ceniem, zatrudnionego podstawowo
w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej.
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Tabela 13. Koszty MOW NFZ poszczególnych rodzajów wiadczeñ

Tabela 14. Personel medyczny z wy¿szym wykszta³ceniem zatrudniony podstawowo
w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

Tabela 15. Personel medyczny ze rednim wykszta³ceniem zatrudniony podstawowo
w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki zdrowotnej

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

W roku 2007 na terenie województwa ma³opolskiego ambulatoryjn¹ opiekê zdrowotn¹ dla ogó³u
ludnoci, w s³u¿bie medycyny pracy i w rehabilitacyjnych spó³dzielniach inwalidów, zapewnia³y publiczne i niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej. Ogó³em dzia³a³o 1 280 przychodni i orodków zdrow
i
a
,
w tym 312 w zak³adach publicznych i 968 w zak³adach niepublicznych. Liczba przychodni dla ogó³u
ludnoci ³¹cznie z orodkami zdrowia wynosi³a na koniec 2007 roku 1 241 i zmniejszy³a siê o 206
w stosunku do 2006 roku, liczba przychodni w s³u¿bie medycyny pracy wynios³a 39. Ponadto dzia³a³o
455 praktyk lekarskich, tj. o 10 wiêcej ni¿ w roku 2006.
W 2007 roku w zak³adach opieki zdrowotnej i praktykach lekarskich w ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej (dla ogó³u ludnoci, przy zak³adach pracy) lekarze udzielili
26,2 mln. porad tj. o 5,6 mln. porad wiêcej ni¿ w roku 2006.
W podstawowej opiece zdrowotnej województwa ma³opolskiego w poradniach ogólnych lekarze
udzielili 9,1mln. porad, w tym 237 tys. wizyt domowych (odsetek wizyt domowych wynosi 2,6%).
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Wykres 17. Zatrudnienie ogó³em personelu medycznego w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych MCZP

W porównaniu z rokiem 2006, nast¹pi³ wzrost liczby porad o 242 tys.
W poradniach dla dzieci udzielono w 2007 r. 3,5 mln. porad, z czego 61,9 tys. stanowi³y wizyty
domowe (1,7%). Dla porównania w roku 2006 udzielonych zosta³o 3,4 mln. porad, w tym wizyt domowych by³o 64 tys. (1,9%).
W specjalistycznej opiece zdrowotnej dla ogó³u ludnoci i s³u¿bie medycyny pracy lekarze specjalici udzielili 8,3 mln. porad, tj. o 84,9 tys.porad mniej ni¿ w roku 2006.
Liczba porad udzielonych przez lekarzy dentystów w 2007 roku zwiêkszy³a siê o 47,8 tys. do
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Tabela 16. Porady udzielone w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej
w zak³adach publicznych, niepublicznych i praktykach lekarskich

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

49

poziomu 2,6 mln porad.
Z informacji Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego* wynika, ¿e w roku 2007 stwierdzono ogó³em 462 przypadki chorób zawodowych (tj. o 159 wiêcej ni¿ w roku 2006), w tym 40% to
przewlek³e choroby narz¹du g³osu, 9% to uszkodzenia s³uchu wywo³ane ha³asem, 8% stanowi³y nowotwory z³oliwe powsta³e w wyniku dzia³ania czynników rakotwórczych oraz pylice p³uc. Liczba choWykres 18. Liczba chorób zawodowych

ród³o: opracowanie w³asne
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rób zawodowych w latach 1999-2006 systematycznie spada³a, natomiast w 2007 roku liczba ta wzros³a.
Na koniec 2007 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 funkcjonowa³o 25 niepublicznych ogólnych zak³adów opieki stacjonarnej, 3 niepubliczne psychiatryczne zak³ady opieki stacjonarnej.
Tabela 17. Zestawienie liczby ³ó¿ek w publicznych i niepublicznych zak³adach opieki
zdrowotnej (stan na dzieñ 31 XII 2007)

* WSSE w Krakowie Ocena stanu bezpieczeñstwa sanitarnego województwa ma³opolskiego w roku 2007, str. 42
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych uzyskanych z Ma³opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz z rejestru
ZOZ

wiadczenia w zakresie opieki d³ugoterminowej udzielane by³y w ramach 30 jednostek. Jednostki
opieki stacjonarnej dysponowa³y ³¹cznie 17 808 ³ó¿kami.
Jednostki publiczne dzia³aj¹ce na terenie województwa ma³opolskiego dysponowa³y ogó³em
17 808 ³ó¿kami. Wskanik liczby leczonych na 10 000 ludnoci od roku 1999 systematycznie ronie

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

(z wyj¹tkiem roku 2003. Natomiast przeciêtny okres pobytu leczonego w dniach systematycznie skraca siê z 10,3 dni w 1999 roku do 7,1 dni w 2007 roku.
Na 2 dzia³aj¹ce na terenie województwa ma³opolskiego w 2007 r. publiczne szpitale psychiatryczne, liczba ³ó¿ek rzeczywistych na dzieñ 31 grudnia wynosi³a 1 047, co oznacza, ¿e w stosunku do roku

51

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

Tabela 18. Wskaniki dzia³alnoci szpitali ogólnych

Tabela 19. Wskaniki dzia³alnoci szpitali psychiatrycznych publicznych

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

ród³o: Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

ubieg³ego liczba ³ó¿ek wzros³a o 5. Zmniejszy³a siê natomiast liczba pacjentów leczonych o 3,5%
(bez ruchu miêdzyoddzia³owego) z 12 525 w roku 2006 do 12 083 w roku 2007.
Ponadto us³ugi w zakresie lecznictwa stacjonarnego udzielane by³y przez niepubliczne zak³ady.
Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2007 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
2007 r. wynosi³a 735, tj. o 99 ³ó¿ek wiêcej ni¿ w roku 2006. Zwiêkszeniu uleg³a równie¿ liczba leczonych pacjentów (bez ruchu miêdzyoddzia³owego)  w ci¹gu 2007 roku hospitalizowanych by³o 29 866,
tj. o 2 879 wiêcej ni¿ w roku poprzednim.
Nieznacznej zmianie uleg³a liczba ³ó¿ek w niepublicznych psychiatrycznych zak³adach stacjonarnej opieki zdrowotnej 109 ³ó¿ek w 2006 r. do 108 w roku 2007. Odnotowano równie¿ spadek liczby
leczonych o 70 osób, tj. z 848 leczonych w roku 2006 do 778 w 2007 roku.
W zakresie opieki d³ugoterminowej wiadczenia udzielane by³y przez publiczne
i niepubliczne zak³ady pielêgnacyjno  opiekuñcze, zak³ady opiekuñczo  lecznicze oraz hospicja.
Ogó³em dysponowa³y one 2 052 ³ó¿kami (o 118 wiêcej w stosunku do roku 2006), w tym w jednostkach publicznych by³o 722 ³ó¿ka.
Liczba leczonych w roku 2007 w opiece d³ugoterminowej wynios³a 4 876 (tj. o 195 wiêcej ni¿
w roku 2006). W ramach zak³adów opieki d³ugoterminowej na terenie województwa dzia³a³o 5 hospicjów. Liczba ³ó¿ek w tych jednostkach wynios³a 93 i nie uleg³a zmianie w stosunku do ubieg³ego roku,
natomiast liczba leczonych wynios³a 762 osoby.
redni okres pobytu pacjentów w hospicjach w latach 2005-2007 wynosi³ odpowiednio w 2005 r. 
36,9 dnia, w 2006 r.  33,9 dnia, natomiast w 2007 r.  31,9 dnia.
Zak³ady opiekuñczo  lecznicze w roku 2007 dysponowa³y 1 860 ³ó¿kami (w tym 108 ³ó¿ek psychiatrycznych), na których by³o leczonych 3 850 pacjentów, natomiast w zak³adach pielêgnacyjno-
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Mapa 8. Rozmieszczenie stacjonarnych (publicznych) jednostek ochrony zdrowia na terenie
województwa ma³opolskiego

ród³o: opracowanie w³asne

opiekuñczych przebywa³o 187 pacjentów na 99 ³ó¿kach. redni okres pobytu w roku 2007 w zak³adach opieki d³ugoterminowej wynosi³ 86,9 dnia (84,4 dnia w roku 2006).

W 2007 roku tygodnik Newsweek Polska przeprowadzi³ szóst¹ edycjê rankingu szpitali. Ocenie
poddano specjalizacje takie jak: kardiochirurgia, kardiologia, neurochirurgia, ortopedia, okulistyka,
gastroenterologia, gastroenterologia dzieciêca oraz psychiatria. Ankiety zosta³y wys³ane do orodków,
które posiadaj¹ uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do kszta³cenia lekarzy. Ranking zosta³ przeprowadzony wspólnie z Towarzystwem Promocji Jakoci w Ochronie Zdrowia. O miejscu poszczególnych
jednostek w rankingu decydowa³y miêdzy innymi g³osy oddane przez specjalistów z danej dziedziny.
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3. RANKING JEDNOSTEK OPIEKI STACJONARNEJ W WOJEWÓDZTWIE MA£OPOLSKIM

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: II. Ochrona zdrowia

Tabela 20. Ranking jednostek ochrony zdrowia w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Newsweek Polska, Ranking Szpitali Gdzie siê leczyæ
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III. Pomoc spo³eczna
oprac. Ma³gorzata Szl¹zak, Iwona Banasiewicz

1. FINANSOWANIE POMOCY SPO£ECZNEJ

Tabela 21. wiadczenia udzielone  zadania w³asne gmin

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 r. oraz 2007 r.

Nak³ady finansowe na realizacjê zadañ w³asnych gmin z zakresu pomocy spo³ecznej
na przestrzeni ostatnich lat w zasadzie stale ros³y. W roku 2000 przeznaczono na ten cel 60 265 tys. z³otych, w
roku 2003  76 179 tys. z³otych, w roku 2005  108 126 tys. z³otych, a w roku 2006 ju¿ 128 791 tys. z³. Natomiast
w 2007 roku wysokoæ wydatkowanych rodków by³a nieznacznie mniejsza niespe³na 128 mln. z³.
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Jednym z podstawowych instrumentów pomocy spo³ecznej, pozwalaj¹cym zabezpieczaæ interesy osób potrzebuj¹cych wsparcia, s¹ rodki finansowe przeznaczone na realizacjê wiadczeñ. Ustawa
o pomocy spo³ecznej dzieli zadania g³ównych jednostek pomocowych  gminnych orodków pomocy
spo³ecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na w³asne i zlecone przez administracjê rz¹dow¹.
Ten sam podzia³ klasyfikuje wiadczenia wyp³acane przez gminy i powiaty.
W 2007 roku ma³opolskie gminy na wiadczenia zwi¹zane z realizacj¹ ustawowych zadañ z zakresu
pomocy spo³ecznej  w³asnych i zleconych  wydatkowa³y ³¹cznie 176 394 618 z³otych, o 14 437 389 z³
mniej ni¿ w roku 2006.
Do zadañ w³asnych gmin z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿y miêdzy innymi wyp³acanie zasi³ków okresowych, przyznawanych mieszkañcom (posiadaj¹cym dochody nie przekraczaj¹ce progu
uprawniaj¹cego do korzystania z pomocy spo³ecznej) z tytu³u bezrobocia, d³ugotrwa³ej choroby lub
niepe³nosprawnoci oraz wyp³acanie zasi³ków celowych przeznaczonych 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 tak¿e
posi³ki (zw³aszcza dla dzieci), ubranie i schronienie osobom potrzebuj¹cym, wiadczy³y równie¿ us³ugi
opiekuñcze, w tym us³ugi o charakterze specjalistycznym. Us³ugi opiekuñcze polegaj¹ na wsparciu
mieszkañców, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹ pomocy, w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych, pielêgnacji, organizowania kontaktów z otoczeniem, a s¹ jej pozbawieni. Specyficzny rodzaj takich us³ug to us³ugi specjalistyczne, dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia czy typu niepe³nosprawnoci, wiadczone przez osoby
z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
Suma rodków wyp³aconych przez ma³opolskie gminy na wiadczenia z katalogu zadañ w³asnych w roku 2007 wynios³a 127 828 520 z³otych, w tym 22 616 315 z³otych pochodzi³o z dotacji
celowej bud¿etu pañstwa na pokrycie czêci wydatków na zasi³ki okresowe. By³o to o 962 688 z³otych
mniej ni¿ w roku 2006.

Konsekwencj¹ wzrostu nak³adów gmin na zadania w³asne jest obserwowalny przez lata wzrost redniej rocznej wartoci wyp³aconego wiadczenia, w przeliczeniu na 1 cz³onka rodziny objêtej pomoc¹  ze
195 z³otych w roku 2001, 205 z³otych w roku 2003, 313 z³otych w 2005 roku do 382 z³otych w roku 2006.
W roku 2007 obserwujemy dalszy wzrost tego wskanika do 449 z³otych. Wzrost tego wskanika
w 2007 roku jest spowodowany mniejsz¹ iloci¹ wiadczeniobiorców (o prawie 12 tys.) i osób w ich
rodzinach (o ponad 52 tys.), przy proporcjonalnie mniejszym spadku ogólnej kwoty wiadczeñ.
Wykres 19. rodki finansowe na zadania w³asne gmin z zakresu pomocy spo³ecznej

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2000-2007 r.

wiadczeniami, bêd¹cymi zadaniami administracji rz¹dowej zlecanymi gminom s¹ przede wszystkim zasi³ki sta³e dla osób ca³kowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, o odpowiednio niskich dochodach oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze dla osób choruj¹cych psychicznie.
W 2007 roku ³¹cznie wydano na ten cel 48 566 098 z³, o 13 474 701 mniej ni¿ w roku poprzednim.
Jednak ró¿nicê tê tworz¹ g³ównie zasi³ki na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ (tak¿e
zadanie zlecone)  w 2006 roku udzielono blisko 20 tysiêcy takich zasi³ków, na kwotê o 17 488 107 z³
wiêksz¹ ni¿ w 2007 roku. By³o to zwi¹zane z wyp³aceniem przez orodki pomocy spo³ecznej zasi³ków
celowych dla ma³opolskich rolników, którzy utracili zbiory z powodu suszy, maj¹cej miejsce
w 2006 roku w naszym województwie. rodki te dystrybuowano w ramach Rz¹dowego programu
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu z³agodzenia skutków suszy.
Tabela 22. wiadczenia udzielone  zadania zlecone gminom

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2001, 2003, 2005, 2006 oraz 2007 r.
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rednie roczne wiadczenie z zakresu zadañ zleconych, w przeliczeniu na 1 cz³onka rodziny
objêtej pomoc¹, wynios³o w 2007 roku 1 932 z³ote (jest to kwota wiêksza ni¿ w latach 2000-2005, ale
mniejsza w porównaniu z rokiem 2006, o nieco ponad 334 z³).
Wykres 20. rodki finansowe na zadania z zakresu pomocy spo³ecznej zlecone gminom

Od 2004 roku wiadczeniami wyp³acanymi w ramach zadañ zleconych gminom rocznie obejmuje
siê znacznie mniej ma³opolskich rodzin ni¿ w poprzednim okresie. Nale¿y wyjaniæ, i¿ tak znaczny
spadek liczby rodzin (i osób) obejmowanych tego rodzaju wiadczeniami, a tak¿e nag³e zmniejszenie
nak³adów na zadania zlecone zwi¹zany jest z redukcj¹ rodzajów 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.
Jak widaæ w dalszym ci¹gu obserwowalny jest (utrzymuj¹cy siê od kliku lat) kierunek zmian polegaj¹cy na konsekwentnym przesuwaniu odpowiedzialnoci za finansowanie zadañ pomocy spo³ecznej na
lokalne samorz¹dy, przy jednoczesnym ograniczaniu iloci zadañ zlecanych, finansowanych centralnie.
Do powiatowych centrów pomocy rodzinie nale¿y wyp³acanie wiadczeñ z tytu³u pomocy maj¹cej
na celu ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem osób opuszczaj¹cych ró¿nego typu
placówki, wiadczeñ dla rodzin zastêpczych funkcjonuj¹cych w województwie (zadania w³asne),
a tak¿e pomoc dla uchodców przeznaczana na: utrzymanie, naukê jêzyka polskiego, poradnictwo
(zadanie zlecone).
Na wiadczenia pieniê¿ne wspieraj¹ce uchodców nie wydatkowano Ma³opolsce ¿adnych rodków w 2007 roku i taka sytuacja powtarza siê od 2005 roku. Wczeniej by³y to w zasadzie pojedyncze
wiadczenia. Zapewne wynika to z aktualnego braku klientów kwalifikuj¹cych siê do tego rodzaju wsparcia, a problem ten mo¿e zyskaæ na znaczeniu w przysz³oci. Natomiast z roku na rok wzrasta kwota
rodków przeznaczanych na zadania w³asne powiatów.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2000-2007 r.

Tabela 23. wiadczenia udzielone w 2007 roku  zadania w³asne powiatów*

* Pomoc maj¹ca na celu ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem osób opuszczaj¹cych niektóre typy placówek
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2007 r. (stan na dzieñ 31 XII 2007 r.)

W ramach dzia³añ usamodzielniaj¹cych i integruj¹cych udzielano pomocy polegaj¹cej
na przyznawaniu wiadczeñ pieniê¿nych w celu usamodzielnienia i kontynuowania nauki, wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, przydzielania pomocy rzeczowej na zagospodarowanie.
Pomocy tej udzielano: m³odzie¿y opuszczaj¹cej rodziny zastêpcze, domy dziecka i domy pomocy dla dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie, orodki wychowawcze, zak³ady poprawcze.
Na wiadczenia maj¹ce na celu ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem ma³opolskie powiaty w 2007 roku przeznaczy³y ³¹cznie kwotê ponad 9 279 tys. z³. By³o to wiêcej o ponad
233 tys. z³ ni¿ w roku poprzednim, a o ponad 1 295 tys. z³. wiêcej ni¿ w roku 2001.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

Wykres 21. rodki finansowe na ¿yciowe usamodzielnienie i integracjê ze rodowiskiem
opuszczaj¹cych niektóre typy placówek

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2000-2007 r.

W latach 2001-2006 powsta³o wiele rodzin zastêpczych, których liczba w tym okresie wzros³a
o 330 (z 2 416 w 2001 r. do 2 746 w 2006 roku). W tym samym czasie liczba dzieci, nad którymi
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sprawuj¹ one opiekê i wychowanie zwiêkszy³a siê o 1 013.* Przy czym w roku 2007 mo¿na zauwa¿yæ
pewne zahamowanie tej tendencji  zarejestrowano 2 743 rodziny zastêpcze (o 3 mniej ni¿ rok wczeniej), wychowuj¹ce 4 153 dzieci (o 38 mniej ni¿ rok wczeniej).
Tabela 24. wiadczenia udzielone  zadania w³asne powiatów

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2001, 2003, 2005, 2006 oraz 2007 r.

Wraz ze wzrostem liczby rodzin zastêpczych i liczby dzieci w nich umieszczonych ros³y nak³ady
pomocy spo³ecznej na ich utrzymanie. Tak¿e w roku 2007 zaobserwowano wzrost wydatków na rodziny zastêpcze mimo niewielkiego zmniejszenia ich liczby.
W roku 2007 powiatowe centra pomocy rodzinie skierowa³y do rodzin zastêpczych wiadczenia na ³¹czn¹
kwotê ponad 32 040 tys. z³. By³a to kwota o 1 144 tys. z³ wy¿sza ni¿ w 2006 roku mimo pewnego zastoju
w powstawaniu nowych rodzin zastêpczych i o ponad 10 753 tys. z³ wiêksza ni¿ w roku 2001.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2000-2007 r.

* Spadek iloci rodzin zastêpczych, który zaobserwowaæ mo¿na w dokumentacji sprawozdawczej na prze³omie lat 2000 i 2001 (patrz
wykres) 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 latach 2001-2006 systematycznie wzrasta³a liczba rodzin zastêpczych funkcjonuj¹cych w regionie, wzrasta³a te¿ iloæ dzieci umieszczonych w tych rodzinach.
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Wykres 22. rodki finansowe na wiadczenia dla rodzin zastêpczych

2. BAZA POMOCY SPO£ECZNEJ

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

Jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej
Pomoc spo³eczna, obok przyznawania i wyp³acania przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ pieniê¿nych, czy udzielania wiadczeñ niepieniê¿nych (przyznawanych bez wzglêdu na osi¹gany dochód)
takich jak: praca socjalna poprawiaj¹ca funkcjonowanie osób i rodzin, poradnictwo specjalistyczne czy
interwencja kryzysowa, polega tak¿e na prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej
mog¹cej zapewniæ kompleksowe wsparcie mieszkañcom o okrelonych problemach. Prowadzenie jednostek pomocowych dla takich osób stanowi wa¿ne ogniwo w systemie pomocy. 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. Prowadzenie placówek pomocowych poci¹ga za sob¹ koniecznoæ kolejnych wielomilionowych nak³adów finansowych, bêd¹cych istotn¹
czêci¹ rodków w bud¿etach przeznaczanych przez samorz¹dy lokalne na pomoc spo³eczn¹.
Ze wzglêdu na charakter wiadczonych us³ug jednostki pomocy spo³ecznej mo¿na generalnie
podzieliæ na trzy podstawowe kategorie  jednostki ca³odobowe, placówki dzienne (niestacjonarne)
oraz instytucje doradcze. Odrêbn¹ grupê tworz¹ te jednostki, które organizuj¹ i nadzoruj¹ pracê w/w
placówek, kreuj¹ regionaln¹ politykê spo³eczn¹ czy pe³ni¹ funkcje kontrolne.
Do pierwszej z wymienionych kategorii nale¿y zaliczyæ 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.
Kategoriê tê tworz¹ tak¿e ca³odobowe placówki dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej lub tych,
nad którymi opieka ta sprawowana jest w sposób nieprawid³owy  tj. placówki opiekuñczo-wychowawcze. Placówki opiekuñczo-wychowawcze przybieraj¹ ró¿ne formy organizacyjne (np. publiczne  prowadzone przez samorz¹d lub inny podmiot zlecenie samorz¹du; 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 (podobnie jak w grupie placówek ca³odobowych) nale¿y wyró¿niæ tak¿e te przeznaczone dla najm³odszych czyli wietlice i ogniska dla dzieci tzw.
placówki opiekuñczo-wychowawcze wsparcia dziennego, w tym opiekuñcze  organizuj¹ce czas wolny,
rozwijaj¹ce zainteresowania, 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 kolejn¹, trzeci¹ kategoriê jednostek prowadzonych przez pomoc spo³eczn¹. Rol¹ orodków interwencji kryzysowej jest wiadczenie specjalistycznych us³ug, zw³aszcza psychologicznych, prawnych i hotelowych (dostêpnych przez
ca³¹ dobê)  osobom, rodzinom bêd¹cym ofiarami przemocy lub znajduj¹cym siê w innej sytuacji
kryzysowej, tak by zapobiegaæ utrwalaniu czy 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.
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Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat tj. w okresie od 2001 do 2007 roku oferta ma³opolskiej pomocy spo³ecznej wzbogaci³a siê o 123 jednostki ró¿nego przeznaczenia. Przyby³y 43 orodki wsparcia,
30 placówek opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y i 26 mieszkañ chronionych, 10 orodków interwencji kryzysowej, 8 jednostek specjalistycznego poradnictwa, 4 domy pomocy spo³ecznej,
a tak¿e 2 rodzinne domy pomocy. Liczba orodków adopcyjno-opiekuñczych w porównaniu do roku
2001 siê nie zmieni³a. W porównaniu z rokiem 2006 powsta³y dodatkowe 3 mieszkania chronione,
wsparcie zaoferowa³o kolejnych 7 placówek opiekuñczo-wychowawczych, 2 orodki interwencji kryzysowej oraz jednostka specjalistycznego poradnictwa. Powsta³y tak¿e 2 pierwsze rodzinne domy pomocy, przeznaczone dla osób starszych tj. osób wymagaj¹cych sta³ej opieki z powodu wieku. Rodzinne
domy pomocy s¹ prowadzone jako dzia³alnoæ gospodarcza przez osobê fizyczn¹ w miejscu jej zamieszkania (najczêciej we w³asnym domu). Podstawow¹ ró¿nic¹ pomiêdzy rodzinnymi domami pomocy, a tradycyjnymi domami pomocy spo³ecznej jest to, ¿e s¹ one przeznaczone dla bardzo ma³ej
liczby mieszkañców  maksymalnie 8 osób.
Liczba domów pomocy spo³ecznej w ci¹gu ostatniego roku nie zmieni³a siê. £¹czna liczba placówek
opiekuñczo-wychowawczych zwiêkszy³a siê o siedem (uruchomiono 2 placówki rodzinne, 4 placówki wsparcia
dziennego oraz 1 placówkê wielofunkcyjn¹) i obecnie wynosi 110 jednostek. Natomiast o 15 zmniejszy³a siê
liczba orodków wsparcia podczas, gdy w 2006 r. powsta³o ich a¿ 21 (uby³y 4 rodowiskowe domy samopomocy dla osób psychicznie chorych, 5 orodków wsparcia dla osób bezdomnych, 3 dzienne domy dla seniorów,
1 jad³odajnia oraz 2 inne orodki). Statystyki wykazuj¹ tak¿e mniej o 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 danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2001, 2003, 2005, 2006 oraz 2007 r.
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W roku 2007 w województwie ma³opolskim funkcjonowa³o 360 placówek prowadz¹cych pomoc
spo³eczn¹. Liczbê tê tworz¹:
 144 jednostki opieki ca³odobowej, w tym: 87 domów pomocy spo³ecznej, 2 rodzinne domy pomocy i 55 placówek opiekuñczo-wychowawczych (stacjonarnych).
 154 placówki dzienne: z czego 99 to orodki wsparcia (62 rodowiskowe domy samopomocy
dla osób chorych psychicznie, 3 dzienne domy pomocy dla osób starszych, 13 orodków dla
osób bezdomnych, 3 jad³odajnie oraz 18 pozosta³ych, klasyfikowanych w sprawozdawczoci
w zbiorcz¹ kategoriê inne), a 55 dzienne placówki opiekuñczo-wychowawcze.
 W grupie 30 placówek doradczych funkcjonowa³o 14 orodków interwencji kryzysowej, 6 orodków adopcyjno-opiekuñczych oraz 10 jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 Ponadto prowadzone by³y 32 mieszkania chronione  formy pomocy spo³ecznej przygotowuj¹ce, pod opiek¹ specjalistów, do prowadzenia samodzielnego ¿ycia lub zastêpuj¹ce pobyt
w placówce ca³odobowej.

Jak wspomniano na wstêpie, odrêbn¹ grupê jednostek tworz¹ te podmioty, które organizuj¹ i
nadzoruj¹ pracê placówek opisywanych powy¿ej szczegó³owo (gminne orodki pomocy spo³ecznej i
powiatowe centra pomocy rodzinie), kreuj¹ regionaln¹ politykê spo³eczn¹ (Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Krakowie) czy pe³ni¹ funkcje kontrolne (Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie).
W Ma³opolsce funkcjonuj¹ 182 orodki pomocy spo³ecznej (w ka¿dej gminie), 19 powiatowych
centrów pomocy rodzinie (w ka¿dym powiecie)*, 1 regionalny orodek polityki spo³ecznej. Liczba tych
jednostek ze wzglêdu na strukturê systemu pomocy spo³ecznej pozostaje sta³a.

3. KADRA POMOCY SPO£ECZNEJ
Rozwój infrastruktury socjalnej poci¹ga za sob¹ koniecznoæ zwiêkszania poziomu zatrudnienia
w sektorze pomocowym. W 2007 roku w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej ma³opolski zatrudnionych by³o 9 874 pracowników, to jest o 193 osoby wiêcej ni¿ w roku poprzednim, o 1 523 pracowników wiêcej ni¿ w roku 2001 i o 1 562 pracowników 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.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

Wykres 23. Liczebnoæ kadry pomocy spo³ecznej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 1999-2007 r.

W 2007 roku w Regionalnym Orodku Polityki Spo³ecznej w Krakowie, jednostce organizacyjnej
powo³anej do realizacji zadañ województwa z zakresu pomocy spo³ecznej zatrudnionych by³o
23** pracowników. W tym samym czasie s³u¿by wojewody zatrudnia³y 39 osób. Kadry ma³opolskich
orodków pomocy spo³ecznej liczy³y 2 826 pracowników, w tym 1 337 pracowników socjalnych; kadry
powiatowych centrów pomocy rodzinie  239. W porównaniu z rokiem 1999 wzros³o zatrudnienie we
* W powiatach grodzkich (Kraków, Nowy S¹cz, Tarnów) zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie ³¹cznie z zadaniami
orodków pomocy spo³ecznej pe³ni¹ miejskie orodki pomocy spo³ecznej.
** W roku 1999 sprawozdanie MPiPS-03 I-XII, na którym oparta jest analiza publikowane by³o w formie uniemo¿liwiaj¹cej
porównanie danych za ten okres.
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wszystkich w/w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej w Ma³opolsce, choæ ich liczba (jak
wspomniano powy¿ej) ze wzglêdu na zasady funkcjonowania systemu  nie zmienia siê. Miêdzy 1999
a 2007 rokiem obsada kadrowa tych jednostek zwiêkszy³a siê: o 19 pracowników w ROPS
i o 7 pracowników w s³u¿bach wojewody. Orodki pomocy spo³ecznej zatrudniaj¹ obecnie
o 432 pracowników wiêcej ni¿ w roku 1999, powiatowe centra pomocy rodzinie  o 110 wiêcej.
W tym samym okresie zwiêkszy³o siê równie¿ zatrudnienie w ma³opolskich domach pomocy spo³ecznej  o 791 osób, przy czym wzros³a tak¿e ich liczba (z 78 do 87).
Orodki wsparcia, których w latach 2000-2007* przyby³o 22, zatrudnia³y w 2007 r. o 359 pracowników wiêcej ni¿ na pocz¹tku tego okresu. Przy czym nale¿y dodaæ, i¿ w 2007 r. w orodkach wsparcia
zatrudniono 73 pracowników wiêcej ni¿ rok wczeniej, choæ samych instytucji tego rodzaju uby³o
15 miêdzy rokiem 2006 i 2007.
Na przestrzeni lat 2000-2006 przy wzrocie liczby jednostek (o 67) zmniejszy³a siê liczba pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych z 1 015 do 778. G³ówn¹ przyczyn¹
takiej sytuacji jest zapewne przeprowadzona reforma systemu  zwi¹zana m.in. z tworzeniem placówek wielofunkcyjnych, rozwojem rodzinnych form opieki, a tak¿e zmian¹ zasad zatrudniania w nich
pracowników. Poprzednio w znacznej czêci owe zasady by³y oparte o tzw. kartê nauczyciela (mniejsza liczba godzin pracy na 1 etat), z powodu wczeniejszego usytuowania tych form pomocy w resorcie edukacji. Natomiast w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006 stan zatrudnienia zwiêkszy³ siê ju¿
o dodatkowych 38 etatów.

Gminne orodki pomocy spo³ecznej s¹ podstawow¹ instytucj¹ pomocy spo³ecznej
przeciwdzia³aj¹c¹ wykluczeniu spo³ecznemu. Do realizacji swych kluczowych zadañ orodki zatrudniaj¹ pracowników socjalnych. Doceniaj¹c wagê roli jak¹ pe³ni¹ oni prowadz¹c pracê socjaln¹ i organizuj¹c znacz¹c¹ czeæ zadañ okrelonych w ustawie o pomocy spo³ecznej, Ustawodawca na³o¿y³ na
gminy obowi¹zek zatrudniania tych specjalistów w okrelonej proporcji do liczby mieszkañców danego
terenu. Zgodnie z tym za³o¿eniem na 2 000 mieszkañców gminy przypadaæ powinien przynajmniej
jeden pracownik socjalny, przy czym bez wzglêdu na wielkoæ gminy powinna ona zatrudniaæ ich przynajmniej trzech.
Mimo, i¿ obecnie nie wszystkie gminy spe³niaj¹ opisane kryteria, to wraz ze wzrostem ogólnej
iloci kadr pomocy spo³ecznej w województwie ma³opolskim przybywa tak¿e pracowników socjalnych.
W ma³opolskich orodkach pomocy spo³ecznej w 2007 roku zatrudnionych by³o ³¹cznie 1 337 pracowników socjalnych, o 52 wiêcej ni¿ w roku 2006 i o 302 wiêcej w porównaniu do roku 1999.** Przeciêtna
dla województwa w zakresie liczby mieszkañców przypadaj¹cych na statystycznego pracownika socjalnego w 2007 roku wynios³a 2 453. Proporcja ta wraz z biegiem lat ulega systematycznej poprawie.
Dla porównania w roku 1999 wynosi³a ona rednio a¿ 3 114 mieszkañców na 1 pracownika socjalnego,
a w roku 2006 przeciêtnie ju¿ tylko 2 546.

* 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 z 1 189 pracowników zatrudnionych w roku 2003 do 1 174 zatrudnionych w roku 2004.
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Pracownicy socjalni

Wykres 24.

rednia liczba mieszkañców na 1 pracownika socjalnego w województwie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 1999-2007 r.; danych G³ównego Urzêdu
Statystycznego i Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

Jak wykazano powy¿ej na przestrzeni ostatnich lat w ma³opolskich gminach systematycznie zwiêksza siê liczba pracowników socjalnych, a co za tym idzie zmniejsza siê przeciêtna liczba mieszkañców
przypadaj¹cych na ka¿dego z nich. Niestety ci¹gle jeszcze wymaganego wskanika nie osi¹gnê³o
wiele z ma³opolskich gmin. Potrzeby w tym zakresie s¹ tak¿e znacznie zró¿nicowane terytorialnie.
W roku 2007 ustawowy wymóg dotycz¹cy iloci pracowników socjalnych zatrudnianych w gminach
(2 000 mieszkañców na 1 pracownika socjalnego) spe³niony by³ w ca³oci tylko w powiecie chrzanowskim i olkuskim (rednia gmin z danego powiatu). Pozosta³e powiaty nie spe³nia³y wymogu na³o¿onego ustaw¹ o pomocy spo³ecznej. Przy czym stosunkowo korzystn¹ sytuacjê pod tym wzglêdem zanotowano w powiatach: owiêcimskim, gorlickim, limanowskim, brzeskim oraz w trzech miastach na prawach powiatu: Krakowie, Tarnowie i Nowym S¹czu. Na wymienionych obszarach liczba mieszkañców
przypadaj¹cych na pracownika socjalnego by³a wiêksza ni¿ dopuszczalna rednio o od 11 do 382
mieszkañców.
Natomiast najtrudniejsz¹ sytuacjê pod tym wzglêdem w 2007 roku zanotowano w powiatach: d¹browskim, nowotarskim, proszowickim i wielickim (przeciêtnie od 3 080 do 3 461 mieszkañców przypadaj¹cych na jednego pracownika socjalnego). Orodki wymienionych powiatów zatrudnia³y te¿ czêciej ni¿ inne mniej ni¿ 3 pracowników socjalnych. Pozosta³e powiaty zatrudnia³y tam na koniec 2007
roku od 2 573 do 2 816 pracowników.
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Mapa 9. rednia Liczba mieszkañców na 1 pracownika socjalnego w 2007 roku

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2007 (stan na dzieñ 31 XII 2007 r.); danych
Urzêdu Statystycznego  Bank Danych Regionalnych 2007.

Rosn¹ce zatrudnienie w grupie ma³opolskich pracowników socjalnych skutkuje te¿ faktem,
i¿ w roku 2007 nie zanotowano ju¿ powiatów, w których liczba mieszkañców przypadaj¹cych na jednego pracownika socjalnego wynios³aby ponad 3 500, podczas gdy roku temu w jednym z nich zanotowano tak¹ sytuacjê. O jeden powiat zwiêkszy³a siê te¿ grupa powiatów, w których na 1 pracownika
socjalnego przypada³o nie wiêcej ni¿ 3 000 mieszkañców.

W porównaniu z rokiem 2006 r. w roku 2007 po raz kolejny zmniejszy³a siê grupa mieszkañców
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej  o ponad 26 tysiêcy osób, licz¹c tych którzy otrzymali wiadczenie (ze 183 720 do 157 429). Licz¹c liczbê rodzin i ich cz³onków wiadczeniami objêto 91 337 ma³opolskich rodzin, tj. 296 050 osób w rodzinach  co stanowi 9% ogó³u mieszkañców regionu. Wskanik ten
jest mniejszy o 1,8% punktu procentowego ni¿ przed rokiem.
Dla porównania, w roku 2005 ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej skorzysta³o 11% mieszkañców
Ma³opolski. W latach poprzednich: w roku 2004  11,9%, w roku 2003  14,9%, w roku 2002  14,7%,
w roku 2001  13,4%, w roku 2000  13,5%, a w roku 1999  14,4%. Przy czym przypomnieæ nale¿y,
i¿ do roku 2004 katalog wiadczeñ pomocy spo³ecznej by³ znacznie szerszy i obejmowa³ formy pomocy, które aktualnie s¹ elementami systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i tzw. wiadczeñ rodzinnych.

65

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

4. KORZYSTAJ¥CY Z POMOCY SPO£ECZNEJ

Wykres 25.

Udzia³ korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej w ludnoci województwa*

* 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).
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 1999-2007 r.; danych G³ównego Urzêdu
Statystycznego i Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

W ostatnich latach w zasadzie sukcesywnie zmniejsza siê liczba rodzin obejmowanych pomoc¹
spo³eczn¹. Dla porównania, w roku 1999 wynosi³a ona prawie 120 tysiêcy, a w 2005 by³a ju¿ o 20 tysiêcy
mniejsza. W 2007 roku po raz kolejny zmala³a liczba rodzin objêtych pomoc¹ (o 12 tysiêcy w porównaniu
do roku 2006) i wynios³a niespe³na 92 tysi¹ce. Liczba cz³onków rodzin objêtych pomoc¹ (liczba osób
w rodzinach wiadczeniobiorców) pomiêdzy rokiem 2006 a 2007 zmniejszy³a siê o blisko 59 tysiêcy,
a w porównaniu do roku 1999 zmala³a a¿ o 170 tysiêcy osób.
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Tabela 26. Liczba rodzin i osób objêtych pomoc¹ spo³eczn¹

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 1999-2007 r.; danych G³ównego Urzêdu
Statystycznego i Urzêdu Statystycznego w Krakowie.

Odsetek Ma³opolan, korzystaj¹cych ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej w ogólnej liczbie mieszkañców regionu wyniós³ w roku 2007  9%. Wartoæ ta by³a ni¿sza od ubieg³orocznej o blisko 2%.
Uredniona wartoæ dla województwa nie obrazuje jednak sytuacji w poszczególnych powiatach. Od-
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setek klientów pomocy spo³ecznej by³ w nich doæ mocno zró¿nicowany. Czêsto wartoci obliczone dla
poszczególnych powiatów znacznie odbiega³y od redniej dla województwa, przybieraj¹c w jednych
wartoci ni¿sze, w innych przewy¿szaj¹ce przeciêtn¹ dla województwa.
Najkorzystniejsz¹ sytuacjê pod tym wzglêdem - tak jak i w latach 2006 i 2005  odnotowano
w Krakowie oraz powiecie krakowskim ziemskim. W Krakowie ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej
w 2007 roku skorzysta³o 32 917 osób w rodzinach (16 767 rodzin) tj. 4,4% wszystkich mieszkañców
miasta (w 2006 roku  5,6%). Natomiast w powiecie krakowskim ziemskim udzia³ klientów pomocy
spo³ecznej w ludnoci powiatu wyniós³ 5,6% (4 852 rodzin, 13 967 osób w rodzinach) i by³ tak¿e ni¿szy
ni¿ w 2006 r. (o 0,8%). Wród 11 powiatów, które osi¹gnê³y w 2007 r. korzystniejszy od redniej wojewódzkiej wskanik udzia³u mieszkañców bêd¹cych klientami pomocy spo³ecznej by³y tak¿e powiaty:
wielicki, owiêcimski, wadowicki, tatrzañski, olkuski, nowotarski, chrzanowski oraz miasta na prawach
powiatu: Nowy S¹cz i Tarnów (od 6,4% do 8,5%).
Pozosta³ych 11 powiatów Ma³opolski charakteryzowa³o siê w 2007 roku wskanikami mniej korzystnymi ni¿ rednia wojewódzka. Najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie wyst¹pi³a w powiatach:
nowos¹deckim (17,7%), gorlickim (17,2%), d¹browskim (17,1%), limanowskim (16,7%) oraz tarnowskim (15,0%). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ powiaty te tak¿e w roku 2006 charakteryzowa³y siê najmniej korzystn¹
sytuacj¹ w tym wzglêdzie, przy czym tak¿e na ich terenach odnotowano spadek odsetka klientów pomocy
spo³ecznej w populacji mieszkañców powiatu, bêd¹cy konsekwencja spadku liczby klientów w ogóle.
W 2006 roku charakteryzowa³y siê one nastêpuj¹cymi (wy¿szymi ni¿ obecne) wskanikami: nowos¹decki 
20,5%, gorlicki  20,3%, d¹browski  18,6%, limanowski  19,1%, powiat tarnowski  17,7%.
Wy¿szym od redniej wojewódzkiej odsetkiem klientów pomocy spo³ecznej w ogólnej liczbie ludnoci charakteryzowa³y siê tak¿e powiaty: proszowicki, suski, mylenicki, brzeski, miechowski oraz
bocheñski (wskanik od 12,8% do 10,2%).

* 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).
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2007 (stan na dzieñ 31 XII 2007 r.);.
danych Urzêdu Statystycznego - Bank Danych Regionalnych 2007.
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Mapa 10. Korzystaj¹cy z pomocy spo³ecznej w odsetkach mieszkañców w 2007 roku*

Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ pewne zbie¿noci pomiêdzy map¹ problemów spo³ecznych, sporz¹dzon¹
w oparciu o odsetek mieszkañców pobieraj¹cych wiadczenia z pomocy spo³ecznej w danym powiecie, a zró¿nicowaniem stopy bezrobocia (udzia³em zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie czynnych zawodowo mieszkañców) w Ma³opolsce. Dotycz¹ one szczególnie powiatów o najmniej korzystnych wskanikach. S¹ to powiaty: nowos¹decki, gorlicki, d¹browski i limanowski, gdzie stopa bezrobocia by³a jedn¹ z najwy¿szych w województwie. Tak¿e w Krakowie, gdzie w 2007 r. by³a najni¿sza stopa
bezrobocia w skali regionu, wskanik udzia³u klientów pomocy spo³ecznej w ogólnej populacji mieszkañców by³ równie¿ najni¿szy w województwie.
Na przestrzeni lat najliczniejsz¹ grup¹ korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej s¹ rodziny z dzieæmi.
W 2007 roku stanowi³y one 47,7% ogó³u wiadczeniobiorców. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ z roku na
rok udzia³ ten jest coraz mniejszy  w 2006 roku by³o to 53%, a w 2005 roku  55%. Miêdzy 2006 i 2007
rokiem liczna rodzin z dzieæmi wród klientów pomocy spo³ecznej zmniejszy³a siê o ponad 15 tysiêcy.
Wród rodzin z dzieæmi, które skorzysta³y ze wiadczeñ w 2007 roku 42% (tyle samo co w 2006 roku)
to rodziny wielodzietne (3 i wiêcej dzieci), a 27,4% rodziny niepe³ne (o 2,3% wiêcej ni¿ rok wczeniej).
Rodziny emerytów i rencistów w roku 2007 stanowi³y 23,9% (mniej o 0,5% ni¿ w roku 2006) ogó³u
rodzin klientów pomocy spo³ecznej.
Przyczyny udzielania pomocy spo³ecznej s¹ zró¿nicowane. Mo¿na jednak wyró¿niæ problemy, które
w ci¹gu ostatnich lat jawi¹ siê jako dominuj¹ce. Wród nich mo¿na kolejno wyliczyæ: ubóstwo, bezrobocie, bezradnoæ ¿yciow¹, niepe³nosprawnoæ, d³ugotrwa³¹ chorobê (w roku 2007 odpowiednio: 62,4%,
42,1%, 30,9%, 29,1% i 28,1% ogó³u klientów). Znacznie rzadziej (od 9,7% do 1%) powodem przyznania
pomocy by³y sytuacje zwi¹zane z ochron¹ macierzyñstwa, alkoholizmem, przemoc¹ w rodzinie, zdarzeniami losowymi. Sporadycznie powodem przyznania pomocy by³y: bezdomnoæ, klêska ¿ywio³owa, trudnoci po opuszczeniu wiêzienia, placówki opiekuñczej czy inne sytuacje kryzysowe, a tak¿e sieroctwo
i narkomania  w roku 2007 od 0,7 do 0,1% klientów dotyczy³y takie w³anie problemy.
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Wykres 26.

G³ówne przyczyny korzystania z pomocy spo³ecznej*

* 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.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2007 r. (stan na dzieñ 31 XII 2007 r.)
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Analizuj¹c przyczyny udzielania pomocy spo³ecznej w poprzednich latach (1999-2005) mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ stale wzrasta³ procentowy udzia³ osób bezrobotnych w ogólnej liczbie klientów pomocy
spo³ecznej (z 31% w roku 1999 do 49% w roku 2005). W 2006 roku po raz pierwszy od 7 lat mo¿na by³o
zauwa¿yæ niewielki spadek (0,8%) odsetka liczby bezrobotnych klientów w stosunku do ogólnej ich
liczby. Rok 2007 potwierdza odwrócenie tej tendencji  grupa klientów, którzy otrzymali wsparcie
z tego tytu³u zmniejszy³a siê o kolejne 6,1%
Pomoc spo³eczna to nie tylko przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ pieniê¿nych. Znacz¹c¹ czêæ
dzia³alnoci stanowi wiadczenie specjalistycznego poradnictwa czy organizowanie opieki w ró¿nego
typu placówkach. Jednym z obszarów dzia³ania pomocy spo³ecznej jest te¿ wspominana ju¿ praca
socjalna, wiadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich rodowisku spo³ecznym
bez wzglêdu na osi¹gany dochód. Polega ona na pomocy w osobistym i spo³ecznym usamodzielnianiu
siê poprzez zawieranie kontaktów interpersonalnych miêdzy pracownikiem socjalnym, a osobami wspomaganymi. W roku 2007 ma³opolskie orodki pomocy spo³ecznej objê³y prac¹ socjaln¹ 21 814 rodzin.
£¹cznie tym rodzajem pomocy objêto 59 283 osób w rodzinach.
Kolejnym, podkrelanym ju¿, obszarem dzia³ania pomocy spo³ecznej jest dzia³alnoæ placówek
pomocowych ró¿nego typu. W roku 2007 z oferty placówek funkcjonuj¹cych w Ma³opolsce skorzysta³o
ponad 46 tysiêcy mieszkañców. Stanowi to liczbê o ponad 2,5 tysi¹ca wiêksz¹ ni¿ przed rokiem.

* wg statutu
** rzeczywista liczba osób korzystaj¹cych z miejsc lub porad.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 2007 r. (stan na dzieñ 31 XII 2007 r.).

W domach pomocy spo³ecznej i placówkach opiekuñczo-wychowawczych oraz rodzinach zastêpczych w 2007 roku przebywa³o ³¹cznie blisko 15 tysiêcy dzieci i osób doros³ych (liczba ta jest porównywalna z poprzednim rokiem). Najwiêksza iloæ pensjonariuszy przebywa³a w domach pomocy spo³ecznej (dla ludzi w podesz³ym wieku, przewlekle psychicznie chorych, doros³ych i dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie)  ponad 8 tysiêcy osób (podobnie jak rok wczeniej). W stacjonarnych placówkach
opiekuñczo-wychowawczych wychowywa³o siê 2 038 dzieci (o 111 mniej ni¿ przed rokiem), a 4 153
w 2 743 funkcjonuj¹cych rodzinach zastêpczych.
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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 2007

Wykres 27.

Liczba rodzin zastêpczych i dzieci w rodzinach zastêpczych

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: III. Pomoc spo³eczna

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Sprawozdania MPiPS-03 I-XII 1999-2007 r.

Ma³opolskie orodki wsparcia (w ramach pomocy o charakterze niestacjonarnym) takie jak: rodowiskowe domy samopomocy dla osób psychicznie chorych, dzienne domy pomocy dla osób starszych objê³y pomoc¹ ³¹cznie 6 155 osób doros³ych. Do orodków wsparcia nie zaliczane s¹ placówki
opiekuñczo-wychowawcze (przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y) o charakterze dziennym. S¹ wród
nich wietlice, ogniska i kluby. Placówki tego typu zapewniaj¹ dzienn¹ opiekê i wychowanie, a tak¿e
wspieraj¹ dzia³ania rodziców w sprawowaniu opieki, zapobiegaj¹ demoralizacji. Z zajêæ organizowan
y
c
h
w takich miejscach korzysta³o w 2007 roku 4 197 dzieci, o 476 wiêcej ni¿ rok wczeniej.
Us³ugami o charakterze specjalistycznego doradztwa i terapii objêto w 2007 roku 21 256 osób.
Z us³ug ma³opolskich orodków interwencji kryzysowej skorzysta³o 11 730 mieszkañców Ma³opolski.
Jednostki specjalistycznego poradnictwa objê³y swym oddzia³ywaniem 4 016 osób, a orodki adopcyjnoopiekuñcze 5 510 potrzebuj¹cych.
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IV. Owiata i wychowanie
oprac. Monika Ro¿ek, Agnieszka Szpilska, Jerzy Pyrdo³, Agnieszka Proniewicz, 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 2007 wysokoæ subwencji owiatowej przekazana jednostkom samorz¹du terytorialnego wynios³a 2 741,5 mln z³. Z kolei wydatki samorz¹dów na owiatê ukszta³towa³y siê na poziomie 3 425,2 mln z³. Ró¿nica pokrywana przez samorz¹dy wynios³a 683,7 mln
z³. Analiza wydatków na owiatê w latach 1999  2007 wskazuje na systematyczny wzrost rodków finansowych przeznaczanych przez samorz¹dy na zadania edukacyjne. W mijaj¹cym roku
przeznaczono na owiatê o 243,8 mln z³ wiêcej, ni¿ rok wczeniej. Na ten znacz¹cy wzrost w du¿ej mierze mia³y wp³yw wydatki gmin wiêksze o 105,1 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 2007 jednostki samorz¹du terytorialnego przeznaczy³y na inwestycje owiatowe 240,4mln z³ o oko³o 9 %
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym.
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Tabela 28. Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na zadania owiatowe

ród³o: Ministerstwo Finansów
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Tabela 29. Wydatki jednostek samorz¹du terytorialnego na zadania owiatowe finansowane
z subwencji i dochodów w³asnych

ród³o: Ministerstwo Finansów
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2. BAZA MATERIALNA
Struktura w³asnociowa sieci szkó³ i placówek owiatowych, zmieniona zasadniczo w latach
1996-1999, od kilku lat nie ulega wiêkszym przekszta³ceniom. Do obowi¹zkowych zadañ gmin nale¿y
prowadzenie zarówno szkó³ podstawowych jak i gimnazjów. Szko³y 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. System szkolnictwa w województwie uzupe³niaj¹ szko³y prowadzone przez administracjê centraln¹, organizacje spo³eczne, zwi¹zki wyznaniowe oraz osoby fizyczne
i prawne.
Nieprzerwanie od kilku lat bardzo dynamicznie rozwija³o siê szkolnictwo niepubliczne wszystkich
szczebli. Dynamika wzrostu ulega³a jednak w ostatnich latach pewnemu wyhamowaniu. W roku szkolnym 2006/2007 utrzyma³a siê dodatnia tendencja rozwoju szkolnictwa niepublicznego, lecz wzrost
liczby tych szkó³ wynosi³ tylko 5,2% w stosunku do roku poprzedniego. Wród podmiotów niepublicznych prowadz¹cych szko³y tego typu dominuj¹ osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego.
Aktywnoæ ma³opolskich stowarzyszeñ koncentruje siê przede wszystkim na prowadzeniu szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Stowarzyszenia s¹ równie¿ obecne wród organów prowadz¹cych pozosta³e rodzaje szkó³. Rok szkolny 2006/2007 wykazuje dalszy spadek liczby wszystkich szkó³ o 3,1%
w stosunku do ub. roku, w tym szkó³ prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego o 3,8%
w stosunku do roku 2006/2007, co zwi¹zane jest z ci¹gle zmniejszaj¹c¹ siê liczb¹ dzieci i m³odzie¿y
objêtych nauk¹, a tak¿e wzrostem liczby szkó³ prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
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ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne
W roku szkolnym 2006/2007 w województwie istnia³y 1524 szko³y podstawowe. W porównaniu
z pierwszym rokiem wdra¿ania nowego systemu edukacji (1999/2000) liczba szkó³ podstawowych zmniejszy³a siê o 175, tj. o 10,3%. Odnotowane zmniejszenie liczby szkó³ podstawowych jest kontynuacj¹
procesu zapocz¹tkowanego w roku 1999 reform¹ systemu edukacji oraz obiektywnymi czynnikami demograficznymi. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku szkolnym 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 714 w roku szkolnym 2006/2007. W porównaniu do pierwszego roku
funkcjonowania tych szkó³, w Ma³opolsce nast¹pi³ wzrost liczby placówek o 188, tj. o 35,7%. 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 zarówno w szko³ach podstawowych jak i w gimnazjach ci¹gle nieznacznie siê powiêksza, co przy malej¹cej liczbie uczniów poprawia
warunki nauki m³odzie¿y (w roku szkolnym 2005/2006 w 20 205 pomieszczeniach uczy³o siê 375 454
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum, natomiast w roku 2006/2007 w 20 259 pomieszczeniach
pobiera³o naukê 358 574 uczniów, tj. o 13 880 uczniów mniej ni¿ w roku poprzednim).
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Tabela 30. Organy prowadz¹ce szkó³

Szkolnictwo rednie (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)
W mijaj¹cym roku obserwujemy wyrany spadek liczby szkó³ ponadgimnazjalnych i policealnych w Ma³opolsce. W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowa³o ich 1373 (³¹cznie ze szko³ami dla doros³ych), natomiast
w roku szkolnym 2006/2007 liczba ta zmniejszy³a siê o 120 szkó³, tj. o 8,7% i wynosi³a 1253 szko³y. Spadek
ten wynika g³ównie ze zmniejszenia siê liczby szkó³ technicznych i profilowanych oraz szkó³ dla doros³ych.
Tabela 31. Liczba szkó³ wed³ug typów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie
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Wykres 28.

Szko³y w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków
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Kszta³cenie osób niepe³nosprawnych
Rok szkolny 2006/2007 przyniós³ spadek liczby uczniów kszta³c¹cych siê w szko³ach specjalnych
wszystkich szczebli nauki: szko³ach podstawowych (8,9%), gimnazjach (1%), szko³ach ponadgimnazjalnych (4,3%) i szko³ach policealnych (8%).
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 którymi zastêpuje siê kszta³cenie zlokalizowane w szko³ach specjalnych  kszta³ceniem integracyjnym.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Nauczanie jêzyków obcych w szko³ach
Nauczanie jêzyków obcych jest coraz wa¿niejszym elementem edukacji w systemie kszta³cenia.
W roku szkolnym 2006/2007 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
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Tabela 32. Kszta³cenie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wszystkich typów szkó³ jest jêzyk angielski. Szczególnie jest to widoczne w gimnazjach i szko³ach
ponadgimnazjalnych, gdzie jêzyka angielskiego uczy³o siê: w gimnazjach 81,4% oraz w szko³ach ponadgimnazjalnych 88,4% ogó³u uczniów. Taka tendencja jest widoczna od kilku lat. Drugim jêzykiem
obcym najchêtniej wybieranym przez m³odzie¿ w Ma³opolsce jest jêzyk niemiecki. W gimnazjach uczy³o siê go 21,9% uczniów, natomiast w szko³ach ponadgimnazjalnych 67%. 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 iloci osób kontynuuj¹cych naukê podczas studiów. Odnotowuje siê
systematyczny spadek liczby ucz¹cych siê jêzyka rosyjskiego na wszystkich poziomach kszta³cenia.
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Tabela 33. Nauczanie jêzyków obcych w szko³ach

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

Wychowanie przedszkolne
Od 1999 do 2004 roku w niewielkim stopniu zmienia³a siê liczba dzieci objêtych wychowaniem
przedszkolnym. Od roku 2004/2005 nastêpuje wzrost liczby dzieci w przedszkolach. W ci¹gu trzech
lat liczba dzieci w przedszkolach wzros³a o 4 120, tj. o 7,3%. £¹cznie w województwie ma³opolskim
w roku 2006/2007 uczêszcza³o do przedszkoli ponad 60,2 tys. dzieci w wieku 3-6 lat. Ponad 19,0 tys.
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dzieci  g³ównie szeciolatków uczêszcza³o w tym czasie do oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach
podstawowych. Oko³o 2/3 miejsc przedszkolnych znajduje siê w miecie a 1/3 na wsi. Taka niekorzystna tendencja utrzymuje siê nieprzerwanie od 1999 roku. Liczba przedszkoli w miastach i na wsiach
zrówna³a siê w roku 2006/2007, lecz liczba miejsc w tych przedszkolach i liczba dzieci korzystaj¹cych
z wychowania przedszkolnego ci¹gle jest o po³owê mniejsza na wsiach ni¿ w miastach.

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 siedmiu 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 ostatnich trzech latach nast¹pi³o zmniejszanie siê liczby uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych corocznie oko³o 3 000. Zwiêksza siê natomiast od kilku lat liczba uczniów szkó³ policealnych
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Tabela 34. Przedszkola i oddzia³y przedszkolne

Tabela 35. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkó³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie
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Wykres 29.

Uczniowie w latach 1999-2007

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

w ostatnim roku o 1030 uczniów, tj. 3,9%.
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.
W ramach programu przyznano ³¹cznie 36 161 stypendiów. Iloæ stypendystów w roku szkolnym
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Wykres 30.

Stypendia w ramach Dzia³ania 2.2 ZPORR

2006/2007 wynios³a 16050.
Równie¿ w 2004 roku rozpoczêto wdra¿anie w Ma³opolsce Regionalnego Programu Stypendialnego, który jest odpowiedzi¹ na zwiêkszaj¹ce siê trudnoci uczniów i studentów w pokonywaniu barier
materialnych. Program ten skierowany jest do beneficjentów, którzy nie kwalifikuj¹ siê do pomocy
w ramach funduszy unijnych.
Od roku 2004 roku swoj¹ dzia³alnoæ prowadzi 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. W roku 2007 Fundacja zrealizowa³a projekty stypendialne i sta¿owe,
w ramach których z finansowego wsparcia korzysta³o ³¹cznie 311 beneficjentów.
£¹czna wartoæ wiadczeñ udzielonych beneficjentom fundacji w ubieg³ym roku wynios³a blisko 1,7 mln z³.
Ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa przyznane zosta³y stypendia dla doktorantów, z zakresu dziedzin naukowych przyczyniaj¹cych siê do rozwoju strategicznych obszarów regionu. W ramach Dzia³ania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy, wsparcie finansowe uzyska³y cztery projekty stypendialne. W sumie z pomocy stypendialnej
skorzysta³o 115 osób (47 mê¿czyzn i 68 kobiet).
Wyp³acone zosta³y stypendia na ³¹czn¹ kwotê 2 331 000 PLN (dodatkowo jeden z projektów
przewidywa³ dodatek badawczy na kwotê 240 000 PLN).
W ca³oci z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego sfinansowano sta¿e dla absolwentów ma³opolskich uczelni wy¿szych w przedsiêbiorstwach s³u¿¹ce transferowi wiedzy i innowacji pomiêdzy sek-
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Departamentu Funduszy Europejskich

torem 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
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Tabela 36. Liczba uczniów otrzymuj¹cych pomoc materialn¹

ród³o: System Informacji Owiatowej  Kuratorium Owiaty w Krakowie

typów coraz czêciej przyznaj¹ najzdolniejszym uczniom premie za wyniki w nauce.
Jakoæ nauczania
Wyniki egzaminów zewnêtrznych ze sprawdzianu na zakoñczenie szko³y podstawowej
w Ma³opolsce wypad³y na tle innych województw bardzo dobrze. Uczniowie województwa ma³opol-
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Tabela 37. Sprawdzian na zakoñczenie szko³y podstawowej

* Wyniki sprawdzianu w województwach  uczniowie bez dysfunkcji i z dysleksj¹  liczba uczniów 443 963, co stanowi
98,14% wszystkich zdaj¹cych.
ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin w klasach VI szkó³ podstawowych

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

skiego oraz uczniowie województwa mazowieckiego uzyskali najlepsze wyniki sporód wszystkich
szóstoklasistów.
Najlepsze wyniki osi¹gnêli uczniowie szkó³ podstawowych w nastêpuj¹cych powiatach:
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Wykres 31.

Miasto Kraków, powiat olkuski, krakowski, chrzanowski, mylenicki, wadowicki, wielicki oraz Miasto
Nowy S¹cz.
Egzamin Gimnazjalny w 2007 roku zosta³ przeprowadzony po raz szósty. Celem jego by³o sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomoci i umiejêtnoci okrelonych w standardach wymagañ egzaminacyjnych.
Wszyscy gimnazjalici w kraju wykonywali te same zadania  dlatego wyniki egzaminu s¹ w pe³ni
porównywalne. Zosta³y one wykorzystane w rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych, a tak¿e w ocenianiu pracy szkó³ i doskonaleniu pracy nauczycieli.
Porównuj¹c wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów z Ma³opolski na tle innych województw dostrzegamy, i¿ w obu czêciach zarówno w humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej w 2007 roku
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Tabela 38. Egzamin gimnazjalny  czêæ humanistyczna

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Tabela 39. Egzamin gimnazjalny  czêæ matematyczno-przyrodnicza
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ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Egzamin gimnazjalny  czeæ humanistyczna
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Wykres 32.

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Wykres 33.

Egzamin gimnazjalny  czêæ matematyczno-przyrodnicza

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
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Ma³opolska zajê³a drugie miejsce zaraz po województwie mazowieckim. Podobne wyniki uzyskali gimnazjalici w roku ubieg³ym. Egzamin w ca³ej Polsce w porównaniu do ubieg³ego roku wypad³ lepiej.
Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego z obu czêci tj. z czêci humanistycznej oraz czêci
matematyczno-przyrodniczej osi¹gnêli uczniowie gimnazjów w Krakowie oraz w powiatach: mylenickim, owiêcimskim, wadowickim i chrzanowskim.
Uczniowie zdaj¹cy egzamin maturalny w roku 2006 oraz 2007 otrzymywali wiadectwo dojrza³oci je¿eli uzyskali redni¹ ze wszystkich piêciu egzaminów obowi¹zkowych nie ni¿sz¹ ni¿ 30% punktów oraz zdali co najmniej cztery egzaminy obowi¹zkowe. Konieczne by³o przyst¹pienie do wszystkich
piêciu. W roku 2007 o wiadectwo dojrza³oci ubiega³o siê 422 991 osób w skali kraju. Otrzyma³o je
Mapa 11. Odsetek uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w latach 2006 i 2007

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Tabela 40. Egzamin maturalny

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna
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375 696 osób; tj 89%. W Ma³opolsce do egzaminu dojrza³oci przyst¹pi³o 37 106 uczniów. wiadectwo
maturalne otrzyma³o 92% By³ to najwy¿szy odsetek w Polsce.
W roku 2007 Egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe zosta³ przeprowadzony po raz pierwszy dla absolwentów dwuletnich szkó³ policealnych oraz po raz kolejny dla absolwentów techników
i jednorocznych szkó³ policealnych, którzy ukoñczyli zajêcia dydaktyczno-wychowawcze w czerwcu.
Na egzaminie potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe sprawdzano te wiadomoci i umiejêtnoci,
które zosta³y zapisane w standardzie wymagañ egzaminacyjnych dla danego zawodu. Standardy wymagañ egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zosta³y rozporz¹dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 29 marca 2005 r., zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzenia egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 66, poz. 580).
Struktura standardu wymagañ egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu, która
obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. Wszyscy absolwenci szkó³, którzy zdali egzamin
zawodowy, otrzymali z dat¹ 31.08.2007 r. dyplomy potwierdzaj¹ce kwalifikacje w danym zawodzie
Tabela 41. Liczba szkó³, w których odbywa³ siê etap pisemny egzaminu

oraz suplementy do dyplomów EUROPASS w jêzyku polskim i angielskim. W Ma³opolsce etap pisemny odbywa³ siê w 430 szko³ach.
W Ma³opolsce chêæ zdawania etapu pisemnego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe wyrazi³o 18619 uczniów, kszta³c¹cych siê w 63 zawodach. Tylko 88% sporód nich faktycznie przyst¹pi³a do tego etapu. Do czêci praktycznej deklaracje z³o¿y³o 18992 osób przyst¹pi³o16352 (86,1 %)
w 64 zawodach.
Najliczniej reprezentowane by³y nastêpuj¹ce zawody:
 Technik ekonomista  do obu czêci przyst¹pi³o 2258 uczniów
 Technik mechanik  do obu czêci przyst¹pi³o 1352 uczniów
Tabela 42. Uczniowie przystêpuj¹cy do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

 Technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego  do obu czêci przyst¹pi³o 1172 uczniów
 Technik elektronik  do obu czêci przyst¹pi³o 1097 uczniów
Na egzaminie potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe dla uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych sprawdzano tylko te wiadomoci i umiejêtnoci, które zosta³y zapisane w standardzie wymagañ
egzaminacyjnych dla danego zawodu.
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ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Standardy wymagañ egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zosta³y rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹
przeprowadzania egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe z dnia 3 lutego 2003 r. i stanowi¹
oddzielny za³¹cznik do tego rozporz¹dzenia (Dz.U. Nr 49, poz. 411 z dnia 24 marca 2003 r.) Struktura
egzaminu odpowiada strukturze standardów wymagañ egzaminacyjnych i obejmuje dwa etapy: etap
pisemny i etap praktyczny
Najczêciej szko³y i placówki w Ma³opolsce posiada³y upowa¿nienia i przeprowadza³y etap prakTabela 43. Liczba placówek w których odbywa³ siê egzamin

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

tyczny egzaminu zawodowego tylko w jednym zawodzie. (44 szko³y). By³y jednak placówki wielozawodowe, a nawet wielobran¿owe. Najwiêksza z nich w Ma³opolsce egzaminowa³a w 14 zawodach.
Uczeñ, który zda oba etapy egzaminu otrzymuje dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje w danym
zawodzie oraz mo¿e otrzymaæ suplement do dyplomu EUROPASS w jêzyku polskim i angielskim.
W Ma³opolsce chêæ zdawania etapu pisemnego egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe
wyrazi³o 5461 absolwentów zasadniczych szkó³ zawodowych, kszta³c¹cych siê w 37 zawodach. Tylko
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Tabela 44. Uczniowie przystêpuj¹cy do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe

ród³o: Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

86,2% sporód nich faktycznie przyst¹pi³a do tego etapu. Do czêci praktycznej deklaracje z³o¿y³o
5232 osób przyst¹pi³y 4228 osoby w 36 zawodach.

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.
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.
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Szko³y dla doros³ych daj¹ osobom, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia mo¿liwoæ uzupe³nienia b¹d
podniesienia formalnego wykszta³cenia. W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowa³o w województwie
ma³opolskim 305 szkó³ policealnych, o siedem wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym oraz 296 szko³y dla doroTabela 45. Liczba szkó³ dla doros³ych wed³ug typów

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

s³ych, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi zmniejszenie liczby szkó³ o 78.
W porównaniu do roku 2000/2001 odnotowano zwiêkszenie liczby szkó³ policealnych o 51% oraz
szkó³ dla doros³ych o 19%. Równoczenie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ mimo tendencji wzrostowej obserwowanej od roku 2000/2001 liczba szkó³ dla doros³ych spad³a znacz¹co w roku 2006/2007.
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.
Aby uzyskaæ wiadectwo ukoñczenia danej szko³y w trybie eksternistycznym nale¿y zdaæ egzamin przed
komisj¹ egzaminacyjn¹ z przedmiotów wystêpuj¹cych w planie nauczania danej szko³y. Szczegó³owe zasady
przyst¹pienia do egzaminu okrela Ustawa o systemie owiaty z dnia 7 wrzenia 1991 roku oraz Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzenia 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.
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 zewnêtrznego lub egzaminu dojrza³oci.
W 2007 roku wprowadzona zosta³a reforma systemu egzaminów eksternistycznych, w wyniku której
od sesji jesiennej 2007 roku nadzór nad egzaminami zosta³ przeniesiony z Kuratorium Owiaty do Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Jedynie osoby, które przed wejciem w ¿ycie reformy z³o¿y³y
dokumenty do Pañstwowych Komisji Egzaminacyjnych powo³anych przez Kuratora Owiaty mia³y prawo
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Tabela 46. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkó³

Tabela 47. Liczba osób zdaj¹cych egzaminy eksternistyczne przeprowadzone przez Pañstwowe
Komisje Egzaminacyjne

ród³o: Kuratorium Owiaty w Krakowie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

ukoñczyæ je w tych komisjach do sesji wiosennej 2008 roku. Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e w 2007
roku OKE przeprowadzi³a egzaminy jedynie z czêci przedmiotów, st¹d niemo¿liwe by³o zaliczenie ca³oci
materia³u, ani tym samym podanie liczby osób, które zaliczy³y egzamin. Mo¿na mówiæ jedynie o liczbie
osób przystêpuj¹cych do egzaminu  by³y to 2 osoby z zakresu szko³y gimnazjalnej i 105 osób z zakresu
liceum.
W 2007 roku w wyniku reformy zniesiona zosta³a mo¿liwoæ zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu zasadniczych szkó³ zawodowych i technikum.
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 2007 dzia³a³o 5 centrów kszta³cenia ustawicznego  w Krakowie, Limanowej, Tarnowie oraz
Czernichowie i Radoczy, w tym dwa ostatnie s¹ rolniczymi centrami kszta³cenia ustawicznego.
Wród dostawców us³ug szkoleniowych szczególne miejsce zajmuj¹ Zak³ady Doskonalenia ZaTabela 48. Zak³ady Doskonalenia Zawodowego
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wodowego (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.
Reforma edukacji, a w szczególnoci nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli s¹ powodem wzrastaj¹cego zainteresowania tego rodowiska kszta³ceniem ustawicznym. Podobnie jak w roku
2006, w roku bie¿¹cym w Ma³opolsce dzia³a³y 4 publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, w tym
1 wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z 4 oddzia³ami.
W porównaniu do roku 2006 liczba zarejestrowanych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wzros³a o 5. Obecnie na terenie województwa ma³opolskiego dzia³aj¹ 44 tego typu placówki
(ród³o: Kuratorium Owiaty w Krakowie).
Liczba osób korzystaj¹cych z doskonalenia zawodowego realizowanego w Ma³opolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w roku 2007 wynios³a 32 969 (w tym 13 699 osób uczestniczy³o w kursach
kwalifikacyjnych, kursach doskonal¹cych, warsztatach, seminariach natomiast 19 270 w innych formach, takich jak konferencje, rady pedagogiczne, fora edukacyjne).
Szko³y wy¿sze
Na kszta³cenie ustawiczne sk³ada siê równie¿ kszta³cenie na poziomie wy¿szym i pomagisterskim. W województwie ma³opolskim w 2007 roku dzia³a³o 14 pañstwowych i 18 niepañstwowych szkó³
wy¿szych oraz 2 kocielne, które prowadzi³y studia w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym i
eksternistycznym.10 sporód uczelni pañstwowych i jedna kocielna realizowa³y studia doktoranckie;
15 pañstwowych, 16 niepañstwowych i 2 kocielne proponowa³o studia podyplomowe, a wiêkszoæ
z nich oferowa³a równie¿ kursy i szkolenia, w tym e-learningowe.
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.
System nieformalny, w przeciwieñstwie do formalnego mniej powi¹zany jest z rynkiem pracy. 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.
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ród³o: Opracowanie w³asne

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. W 2007 roku zarejestrowanych by³o 491 podmiotów (wraz z filiami: 556). Ich struktura, mog¹ca daæ wyobra¿enie o ca³oci rynku szkoleñ, wygl¹da³a w 2007 roku nastêpuj¹co: przewa¿aj¹ca iloæ podmiotów to stowarzyszenia, fundacje spó³ki oraz inne osoby prawne  187, osoby fizyczne  175, orodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego  45, centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego  24, szko³y rednie lub policealne  20, szko³y wy¿sze  8, zak³ady pracy  7 oraz
Wykres 34. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie ma³opolskim akredytowanych
przez Kuratora Owiaty lub wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

ród³o: Kuratorium Owiaty w Krakowie i Wojewódzki Urz¹d Pracy

2 instytucje w kategorii placówki naukowo-badawcze i orodki badawczo-rozwojowe (pozosta³ych 88 
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.).
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 równ
i
e
¿
w systemie szkolnym opisane zosta³y w poprzedniej czêci rozdzia³u.
Uniwersytet 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: prowadzone przez uczelniê, dzia³aj¹ce w jej strukturach, powo³ane
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ród³o: Ma³opolski Informator dla Seniorów 2006 Samarytañskiego Towarzystwa im. Jana Paw³a II w Zakliczynie oraz opracowanie Regionalnego Orodka Polityki Spo³ecznej i opracowanie w³asne.

i prowadzone przez organizacje pozarz¹dowe, najczêciej stowarzyszenia, dzia³aj¹ce przy instytucjach kultury, 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 2007 roku istnia³o w województwie ma³opolskim 13 Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
w tym 2 dzia³a³y w strukturach uczelni, 6 dzia³a³o pod patronatem szkó³ wy¿szych.
Inne formy kszta³cenia
Do ogó³u form kszta³cenia ustawicznego zalicza siê równie¿ kszta³cenie na odleg³oæ. Obok zna-
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Tabela 49. Uniwersytety Trzeciego Wieku

nych 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.
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.
Do domeny uczenia siê przez ca³e ¿ycie przynale¿y równie¿ tzw. ca³o¿yciowa orientacja 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 sytuacji ¿yciowej klienta oraz potrzeb rynku pracy.
Jednoczenie doradztwo zawodowe s³u¿yæ ma pracodawcom w wyborze kandydatów do pracy wymagaj¹cej szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
Informacja zawodowa obejmuje przekazywanie informacji zwi¹zanych ze wiatem pracy, które
mog¹ byæ wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji zawodowych, uwzglêdniaj¹cych dane
o zawodach oraz dotycz¹cych dróg prowadz¹cych do uzyskania kwalifikacji zawodowych i mo¿liwoci
pozyskiwania pracy.
Us³ugi informacji i poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
w województwie ma³opolskim realizowane s¹ przez publiczne s³u¿by zatrudnienia w 21 powiatowych

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: IV. Owiata i wychowanie

Tabela 50. Klienci poradnictwa i informacji zawodowej

ród³o: Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie (Us³ugi rynku pracy w Ma³opolsce  Raport za rok 2007)

urzêdach pracy oraz w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Centrach Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Krakowie, Tarnowie, Nowym S¹czu. Adresatami us³ug informacji i poradnictwa zawodowego s¹ mieszkañcy Ma³opolski, a w szczególnoci: osoby bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, pracuj¹ce, m³odzie¿ przygotowuj¹ca siê do wejcia na rynek pracy, studenci, absolwenci, osoby niepe³nosprawne oraz cudzoziemcy. W 2007 roku ³¹cznie z us³ug poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy w województwie ma³opolskim skorzysta³o 81 672 osób (dane na podst.
Us³ugi rynku pracy w Ma³opolsce  raport za rok 2007, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie).
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 gimnazjach 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. W ka¿dym powiecie uczniowie mog¹ korzystaæ z us³ug doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
92

V. Nauka
oprac. Konrad Dudzik

1. SZKO£Y WY¯SZE W MA£OPOLSCE
W roku akademickim 2007/2008 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 34 szkó³ wy¿szych z terenu województwa znajduj¹ siê uczelnie o bardzo zró¿nicowanym
charakterze. Szko³ami mog¹cymi poszczyciæ siê najwiêksz¹ liczb¹ studentów i kadry nauczycielskiej
s¹: Uniwersytet Jagielloñski, szko³y techniczne oraz szko³y ekonomiczne.
Tabela 51. Szkolnictwo wy¿sze w Ma³opolsce na tle kraju

* wed³ug faktycznego miejsca studiowania

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 2007
rok na pierwszym miejscu znajduje siê: Akademia Pedagogiczna w grupie Uczelnie pedagogiczne,
Collegium Medicum UJ w kategorii Uczelnie medyczne, Akademia Muzyczna w kategorii Uczelnie
plastyczne, muzyczne, teatralne i filmowe oraz ex quo Wy¿sza Szko³a Biznesu  National-Louis University w Nowym S¹czu w grupie Niepañstwowe szko³y biznesu i zarz¹dzania. Równie¿ wysokie,
drugie miejsce, zajmuje Uniwersytet Jagielloñski w kategorii Uniwersytety.
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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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS

Wykres 35. Liczba szkó³ wy¿szych i studiuj¹cych w nich studentów w roku akademickim
2007/2008 (wg. jednostki macierzystej)*

* ³¹cznie z cudzoziemcami

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.

2. STUDENCI SZKÓ£ WY¯SZYCH
Pod wzglêdem liczebnoci studentów Ma³opolska zajmuje drugie miejsce po województwie mazowieckim. W 34 uczelniach województwa ma³opolskiego w roku akademickim 2007/2008 kszta³ci³o
siê 207 062 studentów, co stanowi 10,8% ogólnej liczby studentów w kraju. W województwie ma³opolskim w stosunku do roku akademickiego 2006/2007 nast¹pi³ wzrost liczby studentów prawie o 2%.
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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.
Tabela 52. Liczba studentów uczelni ma³opolskich*

* wed³ug faktycznego miejsca studiowania (³¹cznie z cudzoziemcami)
+ od roku akademickiego 2006/07 studenci niestacjonarni
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Urzêdu Statystycznego w Krakowie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Tak znaczny wzrost iloci studiuj¹cych nast¹pi³ przede wszystkim dziêki rozwojowi uczelni publicznych, 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 zaocznym i wieczorowym przekroczy³a 50% ogó³u studiuj¹cych (Akademia Pedagogiczna,
Akademia Wychowania Fizycznego).
Uczelnie niepubliczne s¹ na ogó³ placówkami kszta³c¹cymi stosunkowo niedu¿¹ liczbê studentów. 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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Wykres 36. Studenci szkó³ wy¿szych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Mapa 12. Liczba studentów na 10 tys. mieszkañców w roku akademickim 2007/08

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

W uczelniach ma³opolskich, zarówno publicznych jak i niepublicznych, kszta³c¹ siê tak¿e studenci z innych
krajów. Liczba studiuj¹cych obcokrajowców w ostatnich latach systematycznie wzrasta³a
i w roku akademickim 2007/08 wynios³a 1733 studentów. Studiuj¹cy obcokrajowcy to przede wszystkim studenci
Uniwersytetu Jagielloñskiego  1128 osób i Collegium Medicum  485. Wród studiuj¹cych na ma³opolskich
uczelniach s¹ równie¿ obywatele z tak odleg³ych krajów jak: Australia, Kongo, Sudan, Brazylia, Laos, Wietnam.
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3. KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
W szko³ach wy¿szych województwa ma³opolskiego w roku akademickim 2007/2008 zatrudnionych by³o
12 220 nauczycieli. W stosunku do roku poprzedniego nast¹pi³ wzrost o 124 osoby, czyli o 1,1%. Jakkolwiek
wielkoæ ta plasuje Ma³opolskê na wysokiej, drugiej pozycji po województwie mazowieckim i stanowi ponad
12,3% liczby wszystkich nauczycieli akademickich w kraju, to jednak liczebnoæ kadry coraz czêciej oceniana jest jako niewystarczaj¹ca. Od po³owy lat 90-tych 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.
Wykres 37. Nauczyciele akademiccy w Ma³opolsce

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: V. Nauka

Wykres 38. Nauczyciele akademiccy wed³ug rodzaju szkó³ w roku akademickim 2007/2008

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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W województwie ma³opolskim studia doktoranckie prowadz¹ wy³¹cznie uczelnie publiczne.
Tabela 53. Studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008

ród³o: Opracowanie Urzêdu Statystycznego w Krakowie

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, Akademiê
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, Leonardo 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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5. BAZA SOCJALNA UCZELNI MA£OPOLSKICH
W roku akademickim 2007/2008 szko³y wy¿sze dysponowa³y 52 domami studenckimi o liczbie
20 923 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 18 756 studentów studiów
stacjonarnych, co stanowi³o 16% ogó³u studentów studiów stacjonarnych.
Tabela 54. Domy studenckie i sto³ówki

* korekta danych statystycznych
ród³a: Roczniki statystyczne województwa ma³opolskiego 2000, 2003,2004, 2005, 2006, 2007.

ród³o: Opracowanie na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

W roku akademickim 2007/2008 potrzeby studentów w zakresie wy¿ywienia zaspokajane by³y
przez 7 sto³ówek z 1 482 miejscami.
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Wykres 39. Stopieñ zaspokajania potrzeb w zakresie miejsc w domach studenckich

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 oraz w formie pozainstytucjonalnej, zarówno w obrêbie kultury profesjonalnej, jak i amatorskiej, 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 1999-2007 najwiêkszymi ród³ami finansowania kultury by³y bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego: bud¿et Województwa Ma³opolskiego, bud¿ety gmin i powiatów.
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Wykres 40. Wydatki gmin na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego w 2007 roku

ród³o: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  Biuletyn Informacji Publicznej
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Wykres 41. Wydatki samorz¹dów powiatowych na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
w 2007 roku

ród³o: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  Biuletyn Informacji Publicznej
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Wykres 42. Wydatki miast na prawach powiatu na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego w
2007 roku

ród³o: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  Biuletyn Informacji Publicznej
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Wykres 43. rodki przekazane w latach 1999-2007 z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego na
kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VI. Kultura

ród³o: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego

Z bud¿etu pañstwa utrzymywanych jest 9 narodowych instytucji kultury, 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 w Krakowie, Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha
w Krakowie, Instytut Ksi¹¿ki w Krakowie, Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz jedna
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, które wynosi³y:
 w 1999 roku  34 100 000 z³,
 w 2001 roku  32 400 300 z³,
 w 2003 roku  31 066 076 z³,
 w 2005 roku  31 072 076 z³,
 w 2006 roku  37 935 686 z³,
 w 2007 roku  45 913 061 z³.
Form¹ wspierania ¿ycia kulturalnego, wci¹¿ jeszcze w niewystarczaj¹cej iloci, jest sponsorowanie inicjatyw artystycznych, wydarzeñ kulturalnych i dzia³añ instytucji kultury przez podmioty sektora
gospodarczego, a tak¿e przez osoby prywatne. Przyk³adem ofiarnoci na rzecz kultury, wartym odnotowania, jest rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Koszycach, sfinansowana  kosztem 2 mln z³ 
przez Stanis³awa Boducha, biznesmena amerykañskiego pochodz¹cego z Koszyc. W latach 20052007 budynek zosta³ wykupiony od gminy ¿ydowskiej i wyremontowany, 27 maja 2007 r. zosta³ przekazany gminie Koszyce na siedzibê Muzeum Ziemi Koszyckiej. W muzeum znajduj¹ siê dzia³y: archeologiczny i etnograficzny ze sta³ymi ekspozycjami. Czêæ budynku przeznaczono na dzia³alnoæ koncertow¹ oraz wystawy czasowe. Placówka organizuje tak¿e konferencje, spotkania autorskie, konkursy.
Najciekawsze i najbardziej efektywne przyk³ady wspó³pracy biznesu oraz kultury i sztuki zosta³y
nagrodzone i wyró¿nione nominacjami w ramach trzeciej edycji konkursu Arts&Business Awards, któ-
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rego celem jest popularyzacja dzia³añ prokulturalnych inicjowanych, organizowanych oraz wspieranych przez sektor prywatny. W kategorii Nagroda Fundacji Commitment to Europe Arts&Business
nagrodê otrzyma³o Muzeum Narodowe w Krakowie za kreatywnoæ i konsekwencjê w poszukiwaniu
alternatywnych róde³ finansowania dzia³alnoci. Nominacjami wyró¿nione zosta³y m.in.: Krakowskie
Biuro Festiwalowe i Muzeum Narodowe w Krakowie (w kategorii Mistrzowskie Zarz¹dzanie Kultur¹),
Bank BPH, Odlewnia Tarnów Sp. z o.o. (w kategorii Sponsor Arts& Business); Wspó³praca z Krakowskimi Szko³ami Artystycznymi, Antalis Poland (w kategorii Projekt Cultural Corporate Responsibility).

Województwo Ma³opolskie jest jednym z centrów aktywnoci kulturalnej w Polsce, miejscem wielu
wspania³ych wydarzeñ kulturalnych, które przyci¹gaj¹ coraz liczniejszych turystów krajowych i zagranicznych, pragn¹cych ³¹czyæ poznawanie walorów przyrodniczych i architektonicznych z dobr¹ rozrywk¹ i doznaniami artystycznymi. W ka¿dym miejscu  czêsto przy wykorzystaniu nietypowych przestrzeni miejskich, obiektów zabytkowych lub scen plenerowych  bez wzglêdu na porê roku, region
oferuje wiele ciekawych i atrakcyjnych wydarzeñ. W roku 2007 wzros³a liczba osób zwiedzaj¹cych
muzea, galerie i salony sztuki, a tak¿e widzów w teatrach i instytucjach muzycznych.
Istotn¹ rolê w rozwoju kulturalnym regionu odgrywa stolica Ma³opolski  miasto Kraków, ze wzglêdu
na swoj¹ historiê, tradycjê i przesz³oæ kulturaln¹, jak i bie¿¹cy rozwój instytucji kultury. W Krakowie
corocznie odbywa siê ponad 100 festiwali, w tym oko³o 50 festiwali o znaczeniu miêdzynarodowym, m.
in. Festiwal Kultury ¯ydowskiej (od 1990 r.), Krakowskie Zaduszki Jazzowe (od 1954 r.), Krakowski
Festiwal Filmowy (od 1961 r.), Miêdzynarodowy Festiwal Muzyka w Starym Krakowie (od 1975 r.),
Miêdzynarodowe Triennale Grafiki (od 1966 r.), Festiwal Teatrów Ulicznych (od 1988 r.). Ka¿dego roku
inicjowane s¹ nowe przedsiêwziêcia, np. Sacrum Profanum (od 2003 r.), Festiwal Misteria Paschalia
(od 2004 r.), Festiwal Muzyki Polskiej (od 2005 r.), prezentuj¹cy dzie³a muzyki polskiej w najwybitniejszych wiatowych wykonaniach, czy Festiwal Narodów Dedykacje (od 2002 r.), Organizowane s¹ tak¿e masowe wydarzenia kulturalno-rekreacyjne, takie jak Wianki czy Noc Sylwestrowa na Rynku.
Corocznie wydarzenia kulturalne województwa ma³opolskiego uzyskuj¹ wysok¹ ocenê publicznoci. Na przyk³ad w plebiscycie pn. Wielkie Odkrywanie Ma³opolski w roku 2007 w kategorii wydarzenia artystyczne, kulturalne, sportowe nagrody otrzyma³y: I miejsce  Tydzieñ Filmowy w Tarnowie;
II miejsce  Noc Teatrów w Krakowie; III miejsce  Zlot VW Garbusa w Tarnowie oraz wyró¿nienie
specjalne  Ma³opolski Piknik Lotniczy w Krakowie i Owczarnia Muzyczna w Jaworkach.
Szczególn¹ form¹ aktywnoci kulturalnej w regionie jest spo³eczny ruch kulturalny zorganizowany
w regionalnych stowarzyszeniach kulturalnych i stowarzyszeniach twórczoci amatorskiej. Przedstawiaj¹ one bogat¹ ofertê programow¹ dla spo³ecznoci lokalnych we wszystkich dziedzinach kultury
(organizuj¹ m.in. 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 2007 r. by³y to miêdzy innymi przedsiêwziêcia:
 Muzyczne: 43 Studencki Festiwal Piosenki; XI Miêdzynarodowy Konkurs Wspó³czesnej Muzyki Kameralnej; Europejski Festiwal im. Jana Kiepury; XXXII Miêdzynarodowy Festiwal Muzyka
w Starym Krakowie; Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje 2007; XXIX Staros¹decki Festiwal
Muzyki Dawnej; V Miêdzynarodowy Festiwal Perkusyjny ród³a i inspiracje; Koncerty z Janem
Paw³em II; XIII Miêdzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej; 49 Konkurs
Orkiestr Dêtych Ziemi Krakowskiej w Wiêc³awicach, gmina Micha³owice; 52 Krakowskie Zaduszki Jazzowe; XIII Miêdzynarodowy Festiwal Jazzowy Starzy i M³odzi, czyli Jazz w Krakowie;
Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzes³awickich; XXV Ogólnopolski Festiwal Laureatów
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Konkursów Muzycznych Tydzieñ Talentów; Koncert XII Last Night of the Proms in Cracow;
II Miêdzynarodowy Festiwal Chora³u Gregoriañskiego  Ars Cantus Gregoriani; Cykl koncertów
promuj¹cych laureatów Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operowej
i Musicalowej im. Iwony Borowickiej; Krakowska Jesieñ Jazzowa; Festiwal Muzyczny  Music
Summer Festival  Wieliczka 2007; Nowe Drogi Klasyki; cykl koncertów Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej; Stary S¹cz  Muzyczna stolica Europy. Miêdzynarodowy projekt edukacyjno-muzyczny na 750-lecie Grodu w. Kingi; Festiwal 7x Gospel.
Teatralne i baletowe: XI Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia 2007; 32 Krakowskie Reminiscencje Teatralne  Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny; Teatr Nowy  M³oda Scena Letnia
w Krakowie II edycja  Festiwal Teatralny; XXXIV Wadowickie Spotkania Teatralne; XI Krakowska Wiosna Baletowa; XIV Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich Odeon; Opera
Kameralna w Regionie; VIII Miêdzynarodowy Festiwal Tarnopolskie Wieczory Teatralne  Debrot 2007 Tarnopol  Ukraina; XX Jubileuszowy Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych;
Festiwal Wyspiañski 2007; Tajemnice Teatru Lalek; Cyrki i ceremonie  multidyscyplinarny projekt teatralny inspirowany malarstwem Witolda Wojtkiewicza i literatur¹ Romana Jaworskiego.
Filmowe i fotograficzne: 47 Krakowski Festiwal Filmowy; 21 Tarnowska Nagroda Filmowa;
XIV Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima; wiat Filmu Górskiego; Nowohucka
Kronika Filmowa  20 wydañ; III Spotkania z Filmem Górskim; Rozwijanie wra¿liwoci widza
poprzez pokazy i produkcje artystycznych filmów animowanych Wszystko p³ynie; Miêdzynarodowy Konkurs Fotografii Górskiej Przestrzeñ ¿ycia; V Ogólnopolskie Biennale Fotografii Kochaæ cz³owieka; V Festiwal Fotografii Widzi siê w Starym i Nowym S¹czu; w. Stanis³aw 
Patron plenerowa wystawa fotografii na terenie Klasztoru oo. Paulinów na Ska³ce; wystawa
fotograficzna ladami Amundsena; 802 procent normy. Pierwsze lata Nowej Huty na fotografiach Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza.
Plastyczne: VI edycja z cyklu Teraz Tak  Warsztaty Plastyczne; IV Ogólnopolski Plener Malarski; Tygiel Kultury  Tarnów 2007 Strefa ¯ywio³ów; Zabytkowa Przestrzeñ  Ogród  Plener
rzebiarski w kamieniu.
Literackie i czytelnicze: Krakowski Salon Poezji; Homines Urbani; XV Konkurs Poezji Regionalnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera; Jubileuszowa X Krynicka Jesieñ Literacka;
Interdyscyplinarne: Festiwal Kultury ¯ydowskiej; XXXIV Miêdzynarodowy Kongres Pueri Cantores; Letnia Szko³a Wyszehradzka 2007; Wyspiañski underground. Obchody 100 rocznicy
mierci Stanis³awa Wyspiañskiego; Dni Kultury Romskiej w Krakowie; Panorama Kultur Pogranicza w Szymbarku; X Europejskich Spotkañ Mniejszoci Narodowych i Etnicznych Pod Kyczer¹; XXIII Babiogórska Jesieñ  Festiwal Karpacki  redyk jesienny; Organizacja i realizacja
festiwalu sztuki ArtFest 2007; VII Konfrontacje Artystyczne Sacrum w sztuce; Miêdzynarodowy
Festiwal Genius Loci  VI edycja; Widowisko multimedialne Beatus vir z okazji urodzin Jana
Paw³a II i powiêcenia placu budowy Centrum Nie lêkajcie siê!; Od Tarnowa do Krakowa, czyli
podró¿e edukacyjno-kulturalne dla dzieci i m³odzie¿y z Tarnowa i okolic; Zaczarowany Bal Bani  M³oszowa 2007; Realizacja i prezentacje spektakli Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN na terenie Krakowa i Ma³opolski wraz z warsztatami; Rêkodzie³o artystyczne, zanikaj¹ce zawody a pami¹tki z regionu Beskidu Zielonego  Magicznej Krainy £emków i Pogórzan.
Folkloru i sztuki ludowej: 44 Tydzieñ Kultury Beskidzkiej; VIII Miêdzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej; XXXIII Festiwal Folklorystyczny Limanowska S³aza; Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru w £¹cku; Szko³a Gin¹cych Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej; XLI
Saba³owe Bajania  Ogólnopolski Konkurs Gawêdziarzy, Instrumentalistów, piewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego; XXXIII Poroniañskie Lato; XXXI Karpacki Festiwal Dzieciêcych
Zespo³ów Regionalnych; III Parada Kultur Pogranicza S³owiañska Biesiada; XVII Przegl¹d Folkloru Pogórza; III Staros¹decki Jarmark Sztuki  folklor w twórczoci artystycznej.
Muzealne i wystawiennicze: Tworzenie Kolekcji Sztuki Wspó³czesnej w Województwie Ma³opolskim; Sztuka Aktualna  Prezentacja; Aran¿acja czêci etnograficznej ekspozycji Muzeum
regionalnego PTTK w Olkuszu; Muzeum dla wszystkich  ekspozycja terenowa Ma³opolskiego

W dniach 25-28 padziernika 2007 r. odby³y siê 11 Targi Ksi¹¿ki w Krakowie, wa¿ne krajowe
przedsiêwziêcie handlowe, wraz z towarzysz¹cym mu bogatym programem imprez kulturalnych, spotkañ z autorami, przedstawicielami wiata kultury, nauki, sztuki, mediów. Z roku na rok Targi rozrastaj¹
siê i zyskuj¹ na znaczeniu. Przyczynia siê do tego nie tylko atmosfera, ale tak¿e liczne spotkania
z twórcami, bêd¹ce najwiêkszym prze¿yciem dla odwiedzaj¹cych krakowsk¹ imprezê. Na Targach
w 2007 r. gocili m.in.: Katarzyna Grochola, Wojciech M³ynarski, Ewa Lipska, ks. Mieczys³aw Maliñski,
S³awomir Mro¿ek, Wojciech Klilar, Wojciech Cejrowski, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk Jerzy Stuhr,
Radek Sikorski, Jonathan Carroll, Janusz L. Winiewski.
Targi Ksi¹¿ki w Krakowie s¹ wysoko cenione w krêgach wydawniczych i bibliotekarskich, a tak¿e
mi³oników ksi¹¿ki i szerokiej rzeszy czytelników. Jedenasta edycja targów zgromadzi³a 438 wystawców z Polski i zagranicy, w imprezie udzia³ wziê³o prawie 400 znakomitych goci. Program imprez
towarzysz¹cych Targom obejmowa³ ponad 400 wydarzeñ targowych, w tym liczne wystawy, spotkania
z autorami, koncerty i dyskusje bran¿owe.
Województwo Ma³opolskie wspólnie z Instytutem Ksi¹¿ki w Krakowie zorganizowa³o szóst¹ edycjê Ma³opolskich Dni Ksi¹¿ki Ksi¹¿ka i Ró¿a, w których wziê³o udzia³ ³¹cznie 50 ksiêgarñ w województwie ma³opolskim i w województwach ociennych. Ksiêgarnie oferowa³y klientom ksi¹¿ki z 10%
zni¿k¹ oraz do³¹cza³y do zakupu ró¿ê.
G³ównymi celami Dni s¹: upowszechnianie czytelnictwa oraz próba przywrócenia istotnej roli ksiêgarni jako miejsca najbardziej przyjaznego dla spotkañ z literatur¹ naukow¹ i popularn¹. Program
Ma³opolskich Dni Ksi¹¿ki Ksi¹¿ka i Ró¿a w 2007 r. zwi¹zany by³ z odbywaj¹cym siê w tym samym
czasie wiatowym Dniem Ksi¹¿ki.
Od roku 2000 r. przyznawana jest Nagroda im. Kazimierza Wyki za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. 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
przyznawana jest wspólnie przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa. W roku 2005 nagrodê otrzyma³a prof. Teresa Walas; w roku 2006 Profesor Aleksander Fiut. W roku
2007 Nagrodê im. Kazimierza Wyki otrzyma³ prof. W³odzimierz Bolecki za ksi¹¿kê Inna krytyka.
Wa¿n¹ rolê w tworzeniu i upowszechnianiu dóbr kultury oraz w wychowaniu przez sztukê pe³ni 19
teatrów i instytucji muzycznych. Instytucje te skupione s¹ g³ównie w stolicy regionu  Krakowie. Poza
Krakowem dzia³aj¹: Teatr im. Stanis³awa Ignacego Witkiewicza w Zakopanem (instytucja Województwa Ma³opolskiego), Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie (instytucja Miasta Tarnowa)
oraz Teatr Lalki Rabcio w Rabce (instytucja Powiatu Nowotarskiego).
W 2007 r. wystawiono 4078 przedstawieñ, o 4,2% wiêcej ni¿ w roku 2006. Najwiêcej przedstawieñ
wystawi³y teatry dramatyczne  80,6% ogó³u przedstawieñ. Koncerty zorganizowane przez orkiestry,
chóry i filharmonie stanowi³y 15,4% ogó³u imprez, a przedstawienia wystawione przez teatry muzyczne 4%. Liczba widzów w teatrach i instytucjach muzycznych w województwie ma³opolskim wzros³a o
10% w porównaniu z 2006 rokiem i wynios³a 774,7 tys. osób. Jedno przedstawienie obejrza³o przeciêtnie 190 widzów, czyli 10 osób wiêcej ni¿ przed rokiem.
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Muzeum Po¿arnictwa w Alwerni; Kolegia uniwersyteckie redniowiecznej Europy  wystawa;
Wystawa Stanis³awa Wyspiañskiego  Teatr Ogromny.

Tabela 55. Teatry i instytucje muzyczne w 2007 roku
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ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego Krakowie, czerwiec 2007 r.

¯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. W 1991 roku uzyska³ status prawny sceny narodowej; w 1994 roku zosta³ przyjêty do presti¿owej Unii Teatrów Europy. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej realizuje
cykl pn. Spotkania w Antrakcie, powiêcony aktorskim jubileuszom. Teatr prezentuje tak¿e najciekawsze osi¹gniêcia m³odej dramaturgii inscenizowane przez m³odych polskich re¿yserów w ramach festiwalu Baz@rt oraz organizuje festiwal Rewizje wyznaczaj¹cy reinterpretacje klasyki polskiej i wiatowej. Oba te nurty wspó³tworz¹ dzi g³ówn¹ liniê repertuarow¹ Starego Teatru. Edycja Rewizji w 2007 r.
by³a nie tyle festiwalem, co w³aciwie sezonem antycznym, okazj¹ do dyskusji nad wspó³czesnym
teatrem europejskim w perspektywie jego antycznych nawi¹zañ. Sezon antyczny by³ przygotowany
we wspó³pracy z Deutsches Theater z Berlina.
Teatrem dzia³aj¹cym w Nowej Hucie od 1955 r. jest Teatr Ludowy, który obok interesuj¹cego
programu repertuarowego, prowadzi zakrojon¹ na szerok¹ skalê dzia³alnoæ wychowawczo-terapeutyczn¹ pod has³em Terapia przez sztukê. Po raz kolejny odby³ siê Festiwal Radoci i Umiechu
Lajkonik  miêdzynarodowy festiwal sztuki dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
Od 1 stycznia 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. Impreza ta jest jednym z najciekawszych krakowskich festiwali, organizowana cyklicznie s³ynie z niezwyk³ej atmosfery i umiejêtnoci po³¹czenia dwóch wiatów: sztuki i ulicy. Podczas edycji Genius Loci 2007 organizatorzy festiwalu
pokazali w Nowej Hucie najbardziej intryguj¹ce spektakle z Wroc³awia, Bydgoszczy, Zielonej Góry,
Wa³brzycha, Olsztyna, Legnicy oraz Suprala.
Du¿e zas³ugi w kszta³towaniu wra¿liwoci teatralnej najm³odszych widzów ma Teatr Lalki
i Maski Groteska w Krakowie, 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 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.
Teatrem, który realizuje repertuar dla dzieci jest tak¿e Teatr Lalek w Rabce. Istnieje on od roku
1949. Powsta³ jako teatr amatorski dla dzieci przebywaj¹cych w sanatoriach. Aktorzy teatru wystêpuj¹
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tak¿e poza sw¹ siedzib¹, zarówno w najbli¿szej okolicy jak i w odleg³ych miastach, województwach,
a tak¿e za granic¹, np. w 2007 r. teatr wyst¹pi³ na VI Miêdzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci
w Banja Luce (Bonia i Hercegowina).
Teatr im. J. S³owackiego zrealizowa³ 7 premier: 4 na Du¿ej Scenie i 3 na Scenie Miniatura.
W 2007 roku Teatr zagra³ ogó³em 334 spektakle, a liczba widzów wynios³a 85 629 osób, z tego: 75 139
osób na Du¿ej Scenie, 10 490 osób na Scenie Miniatura. rednia frekwencja wynios³a: na Du¿ej Scenie:
91%, na Scenie Miniatura 96%. Kontynuowany by³ projekt Anny Dymnej  Krakowski Salon Poezji, czyli
coniedzielne spotkania z poezj¹ w wykonaniu krakowskich aktorów i goci specjalnych, którym towarzyszy³y wystêpy muzyków. W ramach salonu odby³o siê 36 spotkañ. Ju¿ po raz ósmy ogromnym powodzeniem cieszy³a siê dzia³alnoæ Sceny Przy Pompie  w tym cyklu odby³o siê 8 koncertów.
Krakowski Teatr Scena STU zrealizowa³ 4 premiery. Teatr zagra³ ogó³em 184 spektakle, a liczba
widzów wynios³a 34 500 osób. Od wrzenia 2006 instytucja zintensyfikowa³a dzia³ania zmierzaj¹ce do
prezentacji spektakli poza siedzib¹ Teatru STU. Zaprezentowano spektakle m.in. na scenach teatrów
w Warszawie, Elbl¹gu, Polkowicach czy Opolu. Teatr mo¿e pochwaliæ siê równie¿ nagrodami, Jury II
Ogólnopolskiego Konkursu na teatraln¹ inscenizacjê dawnych dzie³ literatury europejskiej postanowi³o
przyznaæ: Wielk¹ Nagrodê Aktorsk¹ dla Jerzego Treli za rolê tytu³ow¹ w przedstawieniu Wielkie kazanie ksiêdza Bernarda w Krakowskim Teatrze Scena STU oraz Nagrodê dla Jana Polewki za scenografiê do wymienionego przedstawienia.
Teatr St. I. Witkiewicza w Zakopanem zrealizowa³ 5 spektakli premierowych; zagra³ ogó³em 199
spektakli, które obejrza³o 18 957 widzów. W Teatrze mia³y miejsce tak¿e wydarzenia szczególne i tzw. posiady powiêcone wybitnym twórcom kultury narodowej, zas³u¿onym dla Podhala: Witkacemu, Mieczys³awowi
Kar³owiczowi i Karolowi Szymanowskiemu. Spektakl Dzieñ dobry Pañstwu  Witkacy na podstawie Bezimiennego dzie³a w re¿yserii Andrzeja Dziuka otrzyma³ nagrodê dla zespo³u aktorskiego na XXXII Opolskich
Konfrontacjach Teatralnych  Klasyka Polska 2007. Indywidualn¹ nagrodê aktorsk¹ otrzyma³a Dorota Ficoñ
za rolê Ró¿y van der Blast, w tym spektaklu; nagrodê za muzykê otrzyma³ Jerzy Chruciñski.
Bogaty repertuar prezentuj¹: Teatr Bagatela, Teatr KTO, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna im.
L. Solskiego w Krakowie, Teatr im Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz Teatr Scena EL-JOT
Krakowska Opera Kameralna.
Warta zauwa¿enia jest dzia³alnoæ drugiej Sceny Teatru Bagatela przy ul. Sarego w Krakowie.
W roku 2007 odby³ siê na tej scenie Letni Festiwal Ma³ych Form Teatru Bagatela, podczas którego
ogl¹daæ mo¿na by³o recitale, monodramy i kameralne spektakle.
Teatr KTO jak co roku zorganizowa³ Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych a tematem
przewodnim Jubileuszowego Festiwalu by³a postaæ Don Kichota. Zaprezentowane zosta³y spektakle
teatrów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, W³och, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Portugalii i Polski.
Krakowska PWST prowadzi dzia³alnoæ Sceny im. Stanis³awa Wyspiañskiego (od 1998 r.). Profesjonalnie wyposa¿ona pod wzglêdem technicznym, du¿a scena, wraz z prawie trzystuosobow¹ widowni¹, posiada du¿e mo¿liwoci sprawdzenia i prezentacji studentów i pedagogów. Sta³a siê miejscem, gdzie odbywaj¹ siê przedstawienia dyplomowe i warsztatowe studentów.
Teatr Scena EL-JOT Krakowska Opera Kameralna, dzia³a od 2000 roku w sta³ej siedzibie
w zabytkowych wnêtrzach kamienicy przy ulicy Miodowej 15 w Krakowie. Jej celem artystycznym jest
odkrywanie zapomnianych arcydzie³ polskich i wiatowych, szacunek dla tradycji, siêganie po dawny
repertuar, a tak¿e odtwarzanie charakterystycznych dla danej epoki strojów, tañców, gestów, wykorzystywanie oryginalnych instrumentów. Wa¿ne miejsce wród wykonawców spektakli Teatru zajmuj¹ studenci krakowskich uczelni artystycznych: Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej i Akademii Muzycznej, którzy wnosz¹c w mury teatru sw¹ m³odoæ i zapa³, w zamian otrzymuj¹ mo¿liwoæ debiutu
i zdobywania dowiadczenia na zawodowej scenie, w ambitnym repertuarze.
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie realizuje projekty artystyczne w zespole budynków
usytuowanych w centrum miasta. W jego g³ównej czêci znajduj¹ siê dwie sceny, du¿a na 350 miejsc
i ma³a na 80 miejsc. Przestrzenne foyer i kawiarnia teatralna wykorzystywane s¹ do ekspozycji wystaw
plastycznych, s¹ równie¿ miejscem spotkañ  prezentacji kabaretowych, poetyckich i kameralnych
programów teatralnych, koncertów. Teatr jest organizatorem corocznego festiwalu komedii Talia.

Tabela 56. Dzia³alnoæ teatrów i instytucji muzycznych w 2007 roku
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ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

W Krakowie dzia³aj¹ nastêpuj¹ce instytucje muzyczne: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego,
Capella Cracoviensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Opera Krakowska w Krakowie, Sinfonietta
Cracovia  Orkiestra Sto³ecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
W 2007 roku Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie rozpoczê³a 62 sezon artystyczny. Filharmonia zrealizowa³a ogó³em 473 koncerty dla 78 tys. s³uchaczy. By³y to koncerty: symfoniczno-oratoryjne (25 koncertów) i symfoniczne (33 koncerty), a tak¿e recitale organowe, koncerty pn.
Artyci dla Filharmonii i in..Obok swej podstawowej dzia³alnoci, tj. cotygodniowych koncertów symfonicznych, symfoniczno-oratoryjnych, kameralnych i recitali Filharmonia realizowa³a cykle koncertów
umuzykalniaj¹cych dla m³odzie¿y Musica Ars Amanda, koncerty dla dzieci, Koncerty Uniwersyteckie,
Wieczory Wawelskie. Filharmonia wykona³a równie¿ 335 koncertów umuzykalniaj¹cych na terenie
województwa ma³opolskiego oraz innych województw.
Opera Krakowska zrealizowa³a w 2007 roku 5 premier i zagra³a 147 spektakli, które obejrza³o 68
400 widzów. Wa¿nym wydarzeniem w Operze Krakowskiej by³o wiatowe prawykonanie oratorium
Cracovia est Dariusza Reguckiego na Rynku G³ównym w Krakowie, które odby³o siê w dniu 5 czerwca
2007 roku w czasie obchodów Jubileuszu 750  lecia Lokacji Miasta Krakowa. W sierpniu 2007 roku
Opera Krakowska zrealizowa³a XI edycjê Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. 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.
Od 2005 r. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego przeznacza corocznie dodatkowe rodki na rozszerzenie oferty teatrów i instytucji muzycznych na terenie województwa ma³opolskiego. Dziêki temu
tak¿e w 2007 r. mieszkañcy Tarnowa, Nowego S¹cza, Zakopanego i kilku innych miejscowoci mieli
mo¿liwoæ podziwiaæ spektakle Opery Krakowskiej, Teatru im. Juliusza S³owackiego i Krakowskiego
Teatru Scena STU oraz wys³uchaæ koncertów zespo³ów artystycznych Filharmonii im. Karola Szymanowskiego i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Odbywa³y siê one m. in. w salach Ma³opolskiego
Centrum Kultury Sokó³ w Nowym S¹czu, w sali widowiskowej Mocickiego Centrum Kultury oraz
obiektach sakralnych i placówkach 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.
Na terenie województwa na koniec 2007 roku dzia³a³o 106 muzeów i oddzia³ów muzealnych, co
stanowi blisko 1/6 wszystkich muzeów w Polsce. Do sektora publicznego nale¿a³o 75,7% muzeów,
a 24,3% do sektora prywatnego. Obiekty muzealne przystosowane dla osób poruszaj¹cych siê na
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wózkach inwalidzkich stanowi³y 21,4%. Muzea odgrywaj¹ istotn¹ rolê w prezentowaniu historii i tradycji oraz w upowszechnianiu kultury. Najliczniejsz¹ grupê muzeów stanowi¹ nadal muzea regionalne
(26,5%), artystyczne (19,8%) i historyczne (15,1%).
Wykres 44. Rodzaje muzeów i oddzia³ów muzealnych w 2007 roku

Muzea prowadzi³y dzia³alnoæ edukacyjn¹, organizowa³y odczyty i prelekcje. W 2007 roku liczba
odczytów i lekcji muzealnych wzros³a o 41,6% (z 8318 w 2006 r. do 11777). Odnotowano równie¿
nieznaczny wzrost w liczbie seansów filmowych zorganizowanych dla zwiedzaj¹cych o 4,1% (z 4140
w 2006 r. do 4310). Liczba muzealiów w 2007 r. wynios³a 3478,3 tys., co nieznacznie ró¿ni³o siê na
plus w porównaniu z poprzednim rokiem.
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.
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 znajduje siê ponad 56 tys. obiektów wypo¿yczonych z innych muzeów, instytucji oraz osób prywatnych, wpisanych do ksiêgi depozytów. Funkcjonuje w nich
ponad 300 sta³ych wystaw w³asnych.
Pod koniec 2007 roku zosta³ ponownie otwarty oddzia³ Muzeum Narodowego w Krakowie 
w Pa³acu Biskupa Erazma Cio³ka. Muzeum mieci dwie dope³niaj¹ce siê wzajemnie kolekcje, które
wspólnie tworz¹ obraz sztuki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. S¹ to sta³e wystawy: Sztuka Dawnej
Polski XII-XVIII wiek i Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej. Panoramê polskiej sztuki, zapocz¹tkowan¹ w Pa³acu Biskupa Erazma Cio³ka, kontynuuj¹ dwie galerie Muzeum Narodowego w Krakowie: w Sukiennicach (koniec XVIII i wiek XIX) oraz w Gmachu G³ównym (wieki XX i XXI).
Ma³opolskie muzea wzbogaci³y siê o nowe wystawy sta³e. W 2007 roku w podziemiach Kocio³a
w. Wojciecha Muzeum Archeologiczne w Krakowie zrealizowa³o now¹ sta³¹ wystawê sezonow¹ pn.
Dzieje Rynku G³ównego w Krakowie i kocio³a w. Wojciecha. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zorganizowa³o now¹ sta³¹ ekspozycjê wojsk powietrzno-desantowych przedstawiaj¹c¹ historiê
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ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego Krakowie, lipiec 2008 r.

6. Brygady Desantowo-Szturmowej; Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu zorganizowa³o 3 nowe wystawy sta³e: Miasteczko Galicyjskie i Zagroda kolonistów józefiñskich w S¹deckim Parku Etnograficznym oraz Kopie portretów przedstawicieli rodu Lubomirskich oraz gobeliny z tematyk¹ ³owick¹ na Zamku
w Winiczu.
Tabela 57. Podstawowe dane o muzeach wed³ug rodzajów w 2007 roku
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ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego Krakowie, lipiec 2008 r.

Dzia³alnoæ ma³opolskich muzeów jest w Polsce wysoko oceniana, o czym wiadcz¹ nagrody
i wyró¿nienia uzyskane w organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2007. W kategorii wystawy sztuki I nagrodê otrzyma³o
Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha  Obraz wiata, który przemija. Inspiracje sztuk¹
Japonii w malarstwie Jana Stanis³awskiego i jego uczniów; w kategorii wystawy historyczne, biograficzne i literackie III nagrodê otrzyma³o Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Pañstwowe
w Krakowie, Towarzystwo Mi³oników Historii i Zabytków Krakowa  Kraków  europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791; w kategorii wystawy etnograficzne III nagrodê otrzyma³o Muzeum
S
z
t
u
k
i
i Techniki Japoñskiej Manggha- Niezwyk³e spotkania. Jawajski Batik w Krakowie oraz w kategorii dokonania z zakresu zarz¹dzania i organizacji wyró¿nienie uzyska³o Muzeum Narodowe w Krakowie 
otwarcie nowego oddzia³u Muzeum Narodowego w Krakowie, Pa³acu Biskupa Erazma Cio³ka.
Do wyró¿niaj¹cych siê wystaw czasowych zrealizowanych przez muzea nale¿a³y: Przesz³oæ
otwarta dla przysz³oci (Muzeum Archeologiczne w Krakowie); Jerzy Duda Gracz  Judaiki (Muzeum
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie); Ab urbe condita. 677 lat praw miejskich Tarnowa
(Muzeum Okrêgowe w Tarnowie); Malarstwo na szkle Jolanty Pêksy. 30 lat twórczoci oraz Wiatr
halny. Wra¿enia i obrazy z Tatr (Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem);
Bursztyn  Myrta wystawa pod patronatem prof. W³adys³awa Bartoszewskiego na Wawelu.
Muzea organizowa³y cykliczne imprezy kulturalno-rekreacyjne, sporód których najwiêkszymi s¹:
Ma³opolski Piknik Lotniczy, zainicjowany i zrealizowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Turniej Rycerski O z³oty warkocz Tar³ówny organizowany na Zamku w Dêbnie przez Mu-
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zeum Okrêgowe w Tarnowie.
Tradycyjnie na uwagê zas³uguje udzia³ muzeów w Nocy Muzeów, które na tê okazjê przygotowa³y
specjalne wystawy i imprezy, w projekcie edukacyjno-promocyjnym Muzeobranie (przygotowanym przez
Ma³opolski Instytut Kultury, a obejmuj¹cym muzea województwa ma³opolskiego) oraz w Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich.
Ofertê muzeów uzupe³nia dzia³alnoæ galerii i salonów sztuki, instytucji zajmuj¹cych siê wystawiennictwem. W 2007 roku dzia³a³y 63 galerie, to w porównaniu z 2006 rokiem spadek o 4,5%. Galerie
sektora prywatnego stanowi³y 52,4%, natomiast sektora publicznego 47,6% ogó³u. Liczba zwiedzaj¹cych galerie i salony sztuki wzros³a o 19,6% w porównaniu z 2006 r. i wynios³a 503 tys. osób. W³asn¹
stronê internetow¹ posiada³o 69,8% galerii. Wystawy krajowe obejrza³o 402,9 tys. osób (80,1% ogó³u
zwiedzaj¹cych), wystawy zagraniczne w Polsce 38,7 tys. osób (7,7% ogó³u zwiedzaj¹cych), natomiast
wystawy miêdzynarodowe w Polsce 61,4 tys. osób (12,2% ogó³u zwiedzaj¹cych).
Galerie w województwie ma³opolskim zorganizowa³y ³¹cznie 679 wystaw, tj. o 11,7% mniej ni¿
w roku poprzednim, z czego 570 to wystawy w kraju. Wystawy krajowe stanowi³y 83,9% wszystkich
wystaw zorganizowanych w Polsce, wystawy zagraniczne  7,8%, miêdzynarodowe  4,6%, a wystawy polskie za granic¹  3,7%. Dzia³alnoæ wydawnicza galerii w 2007 r. objê³a 1360 tytu³ów o ³¹cznym
nak³adzie 305,6 tys. egzemplarzy. Sporód zbiorów w³asnych galerii najwiêkszy odsetek stanowi³y
fotografie  49,2% i tzw. nowe media (elektroniczne)  44,9%.
W roku 2007 minê³o trzy lata od inauguracji dzia³alnoci Ma³opolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Wspó³czesnej, która powsta³a w odpowiedzi na zainicjowany przez Ministerstwo Kultury Narodowy Program
Kultury Znaki Czasu. Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego postawi³ przed fundacj¹ zadanie tworzenia autonomicznej kolekcji sztuki najnowszej z myl¹ o przysz³ej kolekcji muzealnej. W latach 2005-2007
pozyskano dzie³a wybitnych artystów wspó³czesnych. Zgromadzono kolekcjê ponad 70 dzie³ niemal
40 artystów, pochodz¹cych równie¿ z zagranicy. Kolekcja ta prezentowana by³a kilkakrotnie na wystawach w kraju, a wybrane dzie³a pokazywano równie¿ za granic¹.
Ma³opolska szczyci siê du¿¹ iloci¹ oficyn wydawniczych, które wydaj¹ ponad 3 tys. tytu³ów ksi¹¿ek i prawie 600 tytu³ów gazet i czasopism rocznie. Krajowy dorobek wydawniczy prezentowany jest
na corocznych, miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki w Krakowie.
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 sta³¹ tendencjê wzrostu liczby wydawanych tytu³ów, przy
jednoczesnym sta³ym ograniczaniu ich nak³adów. Pod wzglêdem liczby tytu³ów ksi¹¿ek i broszur wydawanych przez wydawców najbardziej aktywne w Polsce (ponad 1000 wydawanych tytu³ów wydawnictw nieperiodycznych) s¹ województwa: mazowieckie, ma³opolskie (ponad 3 tys. tytu³ów), l¹skie i wielkopolskie, 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. Zwiêksza siê tak¿e liczba wydawanych tytu³ów czasopism i ich nak³adów globalnych. W województwie ma³opolskim wydaje siê ponad 600 tytu³ów. Ma³opolskie wydawnictwa ugruntowa³y sw¹ wiod¹c¹ w skali
kraju pozycjê promotora dobrej, wspó³czesnej literatury polskiej, czego dowodem s¹ nominacje do nagrody
literackiej Nike dla 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, 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. dzia³aj¹ce od 1927 r.
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 liczne instytucje i
placówki kulturalne. Z ogólnej liczby 1778 instytucji kultury najwiêkszy odsetek (42,9%) stanowi¹ biblioteki publiczne, na drugim miejscu plasuj¹ siê domy kultury, kluby i wietlice (27,7%). Znaczny udzia³ zajTabela 58. Instytucje i placówki kultury

* badanie przeprowadzane co 2 lata
ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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muj¹ placówki informacyjno-biblioteczne (16,2%). Kolejne miejsca zajmuj¹ muzea (6%), galerie (3,5%),
kina (2,6%) oraz teatry i instytucje muzyczne (1,1%). Pod wzglêdem iloci instytucji kultury, jak i liczby
osób, które je odwiedzaj¹ województwo ma³opolskie plasuje siê w pierwszej trójce województw w Polsce.
Sporód 106 muzeów z oddzia³ami w 2007 r. najwiêkszym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³y siê muzea artystyczne (26,4% ogó³u zwiedzaj¹cych) oraz martyrologiczne (20,5% ogó³u zwiedzaj¹cych). Liczba zwiedzaj¹cych muzea w 2007 r. wynios³a 6 mln. osób i by³ to wzrost o 9,7%
w porównaniu z 2006 r. M³odzie¿ szkolna stanowi³a 31,5% wszystkich zwiedzaj¹cych muzea. Liczba
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Mapa 13. Zwiedzaj¹cy muzea w 2007 roku

* w powiecie proszowickim brak muzeum
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

wystaw czasowych zorganizowanych przez muzea na terenie kraju wynios³a 456, co stanowi³o wzrost
o 6,5% w porównaniu z 2006 r. Obiekty muzealne nie by³y wystarczaj¹co przystosowane dla potrzeb
korzystaj¹cych z nich osób niepe³nosprawnych. W 2007 r. zaledwie 21,7% obiektów muzealnych by³o
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Wykres 45. Zbiory w³asne galerii sektora publicznego w 2007 roku

ród³o: Informacja sygnalna Urzêdu Statystycznego w Krakowie, lipiec 2008
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przystosowanych dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich.
Dzia³alnoæ wystawiennicz¹ na terenie województwa prowadzi 63 galerie i salony sztuki. W uzupe³nieniu do dzia³alnoci popularyzatorskiej i edukacyjnej galerie gromadz¹ tak¿e zbiory z zakresu sztuk
plastycznych, fotografii i mediów elektronicznych tworz¹c kolekcje o charakterze paramuzealnym.
W województwie ma³opolskim w 2007 r. dzia³a³o 47 kin sta³ych, co stanowi 9,5% w skali kraju,
z tego 35 kin posiada³o 1 salê projekcyjn¹, 6 kin 2 sale projekcyjne, 2 dysponowa³y od 3-5 salami,
a 4 kina mia³y powy¿ej 8 sal. Wszystkie kina oferowa³y 22,0 tys. miejsc na widowni. W 2007 r. w 97 salach
kinowych wywietlono 118,4 tys. seansów, o 2,8% mniej ni¿ w 2006 r. Ogólna liczba widzów w kinach
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Tabela 59. Dzia³alnoæ kin w 2007 roku

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

wynios³a 3301,9 tys. i spad³a o 2,2% w porównaniu z 2006 r. Przeciêtnie na 1 seans w 2007 roku
przypada³o 28 widzów, tak samo jak w roku ubieg³ym. Przeciêtna liczba widzów na 1 seans by³a
najwy¿sza w powiecie chrzanowskim i wynios³a 57 osób. Najwiêcej widzów zebra³y kina w miecie
Kraków  81,2% wszystkich widzów województwa ma³opolskiego.
Powszechnie dostêpn¹ i najlepiej zorganizowan¹ form¹ uczestnictwa ludnoci w kulturze stanowi
sieæ bibliotek publicznych. W roku 2007 zmniejszy³a siê liczba bibliotek publicznych i filii, czytelników
oraz wypo¿yczeñ ksi¹¿ek i czasopism, natomiast nieznacznie wzrós³ ksiêgozbiór bibliotek. W roku
2007 dzia³a³y 763 biblioteki publiczne i filie biblioteczne, co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu
z 2006 r. 73,5% ogó³u bibliotek w województwie zlokalizowanych by³o w gminach wiejskich. Ksiêgozbiór bibliotek na koniec roku wyniós³ 10846,7 tys. woluminów. Zbiory specjalne obejmowa³y 231,5 tys.
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woluminów, tj. o 1,3% wiêcej w stosunku do roku poprzedniego. Liczba czytelników zmniejszy³a siê
o 2,9% i wynios³a 682,4 tys. osób. Najliczniejsz¹ grupê czytelników stanowi³y osoby poni¿ej 15 roku
¿ycia (26% ogó³u czytelników) oraz osoby miêdzy 25 a 44 rokiem ¿ycia (21,5% ogó³u czytelników).
Najmniej by³o czytelników w grupie wiekowej powy¿ej 60 roku ¿ycia (5,6% ogó³u czytelników). W strukturze czytelników wed³ug wykonywanego zajêcia uczniowie stanowili 45,4%, studenci  16,2%, pracownicy umys³owi  15,3%, robotnicy  5,5%, a rolnicy  1% ogó³u czytelników. W porównaniu
z 2006 r. odnotowano 3,8% spadek wypo¿yczeñ ksiêgozbioru (ksi¹¿ek i czasopism) z 12356,2 tys.

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

do 11882,2 tys. woluminów. Przeciêtny czytelnik wypo¿yczy³ w 2007 roku  17 pozycji. Najwiêcej 
23 woluminy wypo¿yczyli czytelnicy w powiecie nowos¹deckim, a najmniej  13 woluminów w powiecie proszowickim. Powierzchnia pomieszczeñ bibliotecznych zwiêkszy³a siê o 413 m2 i wynios³a 67751
m2, natomiast liczba miejsc dla korzystaj¹cych ze zbiorów bibliotecznych wzros³a do 8070.
Biblioteki w Ma³opolsce s¹ z roku na rok lepiej wyposa¿one w sprzêt komputerowy. W 2007 roku
519 bibliotek (69%) wyposa¿onych by³o w komputery, co stanowi³o 14,3% wzrost w porównaniu z 2006
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Tabela 60. Dzia³alnoæ bibliotek publicznych w 2007 roku

Wykres 46. Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2007 roku
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ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

rokiem. Wzros³a liczba komputerów u¿ytkowanych w bibliotekach .z 1719 do 2029, z czego 1063 by³y
dostêpne dla czytelników (wzrost o 9,2%). W roku 2007 roku nieznacznie wzros³a liczba pracowników
bibliotek i wynios³a 1477 osób. Wykszta³cenie wy¿sze bibliotekarskie posiada³o 37%, a rednie wykszta³cenie bibliotekarskie 3,3%.
Wiod¹c¹ rolê wród bibliotek publicznych w województwie ma³opolskim pe³ni Wojewódzka Biblioteka Publiczna, posiadaj¹ca zbiory licz¹ce blisko 600 tys. jednostek inwentarzowych. S¹ to ksi¹¿ki,
czasopisma, zbiory specjalne, w tym p³yty, kasety, przerocza, dyskietki i dyski CD-ROM.
W dniu maju 2007 roku WBP odda³a do u¿ytku portal internetowy Fidkar Ma³opolski umo¿liwiaj¹cy
przeszukiwanie baz katalogowych i baz bibliograficznych bibliotek publicznych Ma³opolski i bibliotek naukowych Krakowa. Jest on najwiêksz¹ multiwyszukiwark¹ baz zorganizowana dla bibliotek publicznych
w Polsce, dostêpny bezp³atnie ze stron internetowych: WBP, Wrota Ma³opolski i bibliotek publicznych.
Zorganizowana zosta³a równie¿ Biblioteka Cyfrowa (MBC), która gromadzi i udostêpnia dziedzictwo kulturowe Ma³opolski (ksi¹¿ki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przechowywane w ma³opolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji ma³opolskich twórców i instytucji. Jest to rezultat wspólnych dzia³añ w³adz Województwa Ma³opolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Ma³opolski, organizacji pozarz¹dowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.
Projekty realizowane przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Krakowie zyska³y uznanie w kraju, na przyk³ad wydawany przez WBP i Ma³opolski Zwi¹zek Regionalnych Towarzystw Kultury rocznik
Ma³opolska. Regiony  regionalizmy  ma³e ojczyzny otrzyma³ Nagrodê Honorow¹ im. Orkana za rok
2007, przyznawan¹ przez Instytut Orkana. Rocznik powsta³ przed 10 laty, a trwa dziêki zapa³owi,
a przede wszystkim zapobiegliwoci ma³opolskich dzia³aczy ruchu regionalnego.
Wed³ug stanu na koniec 2007 r. w województwie ma³opolskim dzia³a³o 288 placówek informacyjnobibliotecznych. Wród nich najliczniejsz¹ grupê stanowi³y biblioteki naukowe (63,2%), biblioteki fachowe
(22,2%), biblioteki pedagogiczne (7,6%), natomiast najmniej dzia³a³o orodków informacji naukowo-technicznej (3,8%) oraz bibliotek fachowo-beletrystycznych (2,8%) i bibliotek towarzystw naukowych (0,7%).
Liczba czytelników we wszystkich placówkach informacyjno-bibliotecznych wynosi³a 446,8 tys. W porównaniu z 2005 rokiem liczba ta wzros³a o 2,8%. Najwiêcej czytelników korzysta³o z bibliotek naukowych
i pedagogicznych, co stanowi odpowiednio: 85,7% i 11,1%. Czytelnicy wypo¿yczyli na zewn¹trz ³¹cznie
3192,6 tys. woluminów ksiêgozbioru. Przeciêtnie 1 czytelnik wypo¿yczy³ w 2007 roku 7 ksi¹¿ek. W relacji
do roku 2005 o 5,8% wzros³a liczba bibliotek wyposa¿onych w komputery.
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Tabela 61.

Domy i orodki kultury, kluby i wietlice w 2007 roku

¯ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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W województwie dzia³a³o tak¿e 145 wietlic, 141 orodków kultury, 139 domów kultury, 67 klubów.
65,2% ogó³u wymienionych instytucji zlokalizowanych by³o na wsi, 34,8% w miecie. Placówki te zorganizowa³y 27,4 tys. imprez, czyli o 9,9% wiêcej ni¿ w 2005 r. Wród imprez organizowanych przez
instytucje kultury dominowa³y wystêpy zespo³ów amatorskich (25,3%), prelekcje, spotkania, wyk³ady
(23,2%), imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne (16,2%). W imprezach zorganizowanych przez
domy kultury, orodki kultury, kluby i wietlice uczestniczy³o 4228,2 tys. osób, czyli o 12,1% wiêcej ni¿
w 2005 r. Przeciêtnie w 1 imprezie uczestniczy³y 154 osoby. Krakowskie orodki zorganizowa³y najwiêcej, bo 12,3 tys. imprez, które zgromadzi³y 1616,8 tys. uczestników.
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4. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
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.
Szkolnictwo artystyczne w Polsce stanowi spójny, trzystopniowy system szkó³ muzycznych, plastycznych i baletowych. Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szko³ami artystycznymi spe³nia Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczn¹ instytucjê - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie z szesnastoma terenowymi Biurami Wizytatorów Regionalnych. Wizytator Regionu Krakowskiego wype³nia zadania nadzoru nad szko³ami artystycznymi województw: ma³opolskiego i wiêtokrzyskiego.
W Polsce dzia³a 371 publicznych szkó³ artystycznych. Dla 280 szkó³ Minister jest organem prowadz¹cym; pozosta³e 91 szkó³ prowadz¹ samorz¹dy lokalne. Oprócz szkó³ publicznych edukacjê artystyczn¹ podejmuj¹ równie¿ szko³y niepubliczne (czêæ z nich po spe³nieniu ustawowych wymogów
uzyska³o uprawnienia szko³y publicznej).
Na obszarze województwa ma³opolskiego prowadzi dzia³alnoæ 16 szkó³ muzycznych I stopnia
(w tym 9 prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 7 prowadzonych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego), 4 zespo³y szkó³ muzycznych, których czêciami sk³adowymi s¹
szko³y I stopnia i II stopnia (nauka w nich koñczy siê uzyskaniem dyplomu zawodu muzyka) oraz
4 rednie szko³y plastyczne tak¿e koñcz¹ce nauczanie dyplomem zawodowym.
Szko³y muzyczne II stopnia znajduj¹ siê: w Krakowie, Nowym S¹czu, Nowym Targu i Tarnowie.
Szko³y muzyczne I stopnia znajduj¹ siê w: Krakowie, Bochni, Gorlicach, Krzeszowicach, Limanowej,
Mylenicach, Miechowie i Wadowicach. Ofertê szkó³ I stopnia wzbogacaj¹ szko³y niepubliczne z uprawnieniami szko³y publicznej: w Krakowie i Tymbarku. Na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a 5
szkó³ plastycznych, tj.: 2 w Krakowie oraz w Tarnowie, Zakopanem i Nowym Winiczu.W Krakowie
dzia³a równie¿ jedna niepubliczna szko³a baletowa o uprawnieniach szko³y publicznej, w której absolwenci uzyskuj¹ dyplom zawodu tancerza.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e wszystkie szko³y artystyczne poza swoim podstawowym celem
kszta³cenia muzycznego wype³niaj¹ tak¿e rolê instytucji kultury. S¹ organizatorami koncertów , konkursów , festiwali. Ich sale koncertowe otwieraj¹ swe bramy dla spo³ecznoci miast, w których maja
swoje siedziby oraz dla goszcz¹cych turystów. S¹ to przedsiêwziêcia o wysokiej randze artystycznej.
Wszystko to sprzyja formowaniu przysz³ego artysty i odbiorcy kultury.
Uczniowie ma³opolskich szkó³ artystycznych odnosz¹ sukcesy, w tym miêdzynarodowe. Przyk³adem s¹ Marcin Koziak, uczeñ Stefana Wojtasa, (PSM II st. Kraków, Basztowa 9), laureat m.in. I miejsc
w Miêdzynarodowych Konkursach Chopinowskich w Estonii, i w Budapeszcie, w Miêdzynarodowym
Konkursie Artur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy; Eligiusz Skoczylas, uczeñ Marioli Cienawy 
Pucha³a (OSM II st Kraków, Basztowa 6), uzyska³ I nagrodê na Manchester International Piano Concerto Competition for Young Pianists w Wielkiej Brytanii, oraz na IX Konkursie Pianistycznym im. Ludwika Stefañskiego i Haliny Czerny-Stefañskiej w P³ocku; Julia Kociuban, uczennica Olgi £azarskiej,
obecnie Piotra Palecznego, (ZPSM Nowa Huta) zdoby³a m.in. I miejsca na XI Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Mi³osza Magina w Pary¿u, oraz w Petersburgu; Klaudia Ziajkowicz, uczenni-
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ca Renaty Jonkowskiej-Olszowskiej (PSM w Nowym S¹czu), m.in. I miejsca w ogólnopolskich i miêdzynarodowych konkursach wokalnych w Bydgoszczy, Rzeszowie, Kielcach i Wroc³awiu; Piotr Ró¿añski, uczeñ Ewy Kinczewskiej-Stachowicz (OSM II st Kraków, Basztowa 6) jest laureatem I nagrody na
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie; Aleksander Daszkiewicz, uczeñ
Piotra Kwanego, (OSM II st Kraków, Basztowa 6) uzyska³ I miejsce w grupie m³odszej na II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów w Krakowie; Wiktor Kociuban, uczeñ Zdzis³awa £apiñskiego, (ZPSM Nowa Huta) jest m.in. laureatem I miejsca w konkursach Wiolonczelowych
w Poznaniu, Warszawie, obecnie jest studentem Ivana Monighettiego w Szwajcarii.

Ma³opolska posiada szczególny charakter w dziejach i obecnym obliczu kulturowym Polski, zw³aszcza w zakresie zabytków - zachowanych tutaj w wiêkszej iloci ni¿ w innych regionach kraju. Zespo³y
zabytkowe naszego regionu stanowi¹ zasoby dóbr kultury o unikatowych walorach historycznych
i artystycznych oraz olbrzymiej wartoci materialnej. Przesz³oæ oraz nasza wielowiekowa tradycja
przekaza³y nam w spadku wspania³e dzie³a r¹k i umys³u minionych pokoleñ. S¹ to nie tylko miasta,
miasteczka i wsie z ich historyczn¹ zabudow¹, stanowi¹ce do dzi jeszcze znacz¹cy komponent krajobrazu kulturowego Ma³opolski, okaza³e wi¹tynie, warowne zamki, pa³ace, dwory oraz wiele innych
zabytków architektury i budownictwa, ale tak¿e niezwyk³ej urody stare drewniane koció³ki.
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, obejmuj¹cy wzgórze wawelskie z zamkiem, redniowieczne miasto w obrêbie Plant, redniowieczne miasto Kazimierz wraz z jego przedmieciem Stradomiem;
obszar by³ych obozów zag³ady Auschwitz-Birkenau; Zespó³ klasztorno - pielgrzymkowy OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz cztery unikatowe zabytki architektury drewnianej z województwa ma³opolskiego, kocio³y: p.w. w. Micha³a Archanio³a w Binarowej, gm. Biecz, p.w. w. Micha³a
Archanio³a w Dêbnie, gm. Nowy Targ, 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 3090 zabytków nieruchomych. W 2007 r. do rejestru zabytków wpisano 58 obiektów, co stanowi najwiêksz¹ roczn¹ liczbê zabytków wpisanych do
rejestru od II po³owy XX wieku.
Zadania z zakresu rewaloryzacji obiektów zabytkowych finansowane s¹ zarówno ze rodków publicznych jak i prywatnych (jednak prywatne nak³ady na ochronê zabytków s¹ bardzo trudne do oszacowania, gdy¿ ¿adna z instytucji nie gromadzi takich danych).
Najwa¿niejszym ród³em finansowania odnowy zabytków jest Narodowy Fundusz Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa. W 2007 roku Spo³eczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dysponowa³ na realizacjê zadañ z zakresu odnowy obiektów zabytków kwot¹ 45,9 mln. z³, w tym 45,5 mln. z³ dotacji
z bud¿etu pañstwa. Najwy¿sza w historii SKOZK dotacja, rodki te zosta³y przeznaczone na realizacjê
120 zadañ. Jak i w poprzednich latach, przy wyborze zadañ kierowano siê nastêpuj¹c¹ hierarchi¹:
Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim i Katedr¹; 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, architektura wiecka;
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monumentalne zespo³y budowli u¿ytecznoci publicznej i kamienic z XIX/XX w.; najcenniejsze enklawy na obrze¿ach miasta, zespo³y forteczne; wybitne za³o¿enia i realizacje z XX w.
Na Wzgórzu Wawelskim prace konserwatorskie prowadzono w otoczeniu Zamku Królewskiego,
zw³aszcza przy systemie murów obronnych, w Archikatedrze  w Kaplicy Batorego, Krypcie w. Leonarda oraz przy elewacjach Muzeum Katedralnego. W historycznym centrum Krakowa dzia³ania konserwatorskie realizowano w Bazylice Mariackiej, budynkach uniwersyteckich: Collegium Novum, Witkowskiego, Wróblewskiego, Instytucie Filologicznym, w Pa³acu Pus³owskich (Instytut Muzykologii UJ),
Collegium Medicum UJ, obiektach ASP, PAU, PWST, Pa³acu Sanguszków (siedziba PAT); w siedzibach teatrów Starego i S³owackiego, Krakowskiej Filharmonii, Pa³acu Krzysztofory. W historycznych
zespo³ach sakralnych kontynuowano prace konserwatorskie rozpoczête w poprzednich latach: w kociele OO. Pijarów, w. w. Piotra i Paw³a, w. Andrzeja, w. Krzy¿a, w. Tomasza, SS. Bernardynek,
OO. Franciszkanów, OO. Dominikanów, OO. Bernardynów, OO. Karmelitów na Piasku, bazylice
p.w. w. Floriana i w cerkwi greckokatolickiej p.w. w. Norberta. Poza historycznym centrum dzia³ania
konserwatorskie objê³y obiekty krakowskich fortyfikacji, na terenie dawnego miasta Kazimierz  koció³ p.w. Bo¿ego Cia³a, w. Stanis³awa na Ska³ce, w. Katarzyny oraz nagrobki na ¿ydowskich cmentarzach Remu i Nowym. Sporód najcenniejszych enklaw zabytkowych oddalonych od starego miasta
rodki SKOZK zaanga¿owane by³y w ratowanie eremu OO. Kamedu³ów na Bielanach, zabudowañ
opactwa OO. Benedyktynów w Tyñcu i OO. Cystersów w Mogile. W 2007 r. pomocy finansowej udzielono równie¿ prywatnym inwestorom, min.: w³acicielom Rydlówki, kamienicy przy ul. Ariañskiej 18
i Grodzkiej 33.
Wród znacz¹cych dokonañ konserwatorskich, w zespole pa³aców miejskich przy ul. Kanoniczej,
nale¿y odnotowaæ otwarcie nowego oddzia³u Muzeum Narodowego w Pa³acu biskupa Erazma Cio³ka
przy ul. Kanoniczej 17, w ca³oci odnowionym z funduszy Spo³ecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa. Kompleksowa rewaloryzacja pa³acu, prowadzona w ci¹gu kilkunastu lat, nale¿y do najwiêkszych osi¹gniêæ konserwatorskich SKOZK.
Z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego przeznaczono w 2007 r. rodki w wysokoci 4,8 mln. z³ na
dofinansowanie 101 zadañ, co stanowi³o prawie piêciokrotny wzrost nak³adów finansowych w porównaniu do wysokoci rodków przeznaczonych na ten cel w latach 2005-2006.
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. W okresie od listopada 2006 r.
do lipca 2007 r. w ramach projektu Tarcza, wspieraj¹cego dzia³ania z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej i antyw³amaniowej zabytkowych budowli drewnianych, a w szczególnoci obiektów sakralnych,
wykonano instalacje w 40 obiektach wybranych sporód 170 obiektów wymagaj¹cych zainstalowania
systemu zabezpieczeñ.
W roku 2007 Województwo Ma³opolskie zrealizowa³o czwart¹ edycjê Programu Konserwator,
dotycz¹cego czasowego zatrudnienia  w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych  osób
d³ugotrwale bezrobotnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym przy pracach zwi¹zanych z zachowaniem i rewitalizacj¹ substancji zabytkowej oraz ochron¹ krajobrazu kulturowego. W ramach Programu w 2007 roku ze rodków Funduszu Pracy przeznaczono 2,5 mln. z³ dla 49 beneficjentów oraz
12 instytucji kultury. Zatrudniono 446 osób bezrobotnych, którzy pracowali przy obiektach i zespo³ach
obiektów zabytkowych, w tym na Ma³opolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
Zrealizowano I etap budowy Miasteczka Galicyjskiego przy S¹deckim Parku Etnograficznym (wzniesiono 6 obiektów z 17 zaplanowanych), tworz¹c warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi systemu ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego oraz regionalnego przemys³u turystycznego. Kontynuowano tak¿e
realizacje projektów: Szlak Architektury Drewnianej, Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, nagrody w dziedzinie ochrony zabytków i in..
Po raz pi¹ty w roku 2007 przyznana zosta³a Nagroda Województwa Ma³opolskiego im. Mariana
Korneckiego za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie ochrony zabytków architektury drewnianej Ma³opolski oraz ich promocji W roku 2007 Nagrodê otrzyma³ Ksi¹dz Wies³aw Majka. Nagroda ta jest wyrazem
uznania za determinacjê w przeprowadzeniu remontu cerkwi w Leluchowie i zaawansowanie remontu
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cerkwi w Dubnem (w krótkim okresie dwu i pó³ roku, mimo nielicznej spo³ecznoci parafialnej).Przyznano tak¿e wyró¿nienia, które otrzymali: Ksi¹dz Ryszard Wiêcek, Proboszcz Parafii p.w. w. Klemens
a
w Zawoi za konsekwentne dzia³anie w celu utrzymania i konserwacji kocio³a parafialnego w Zawoi
oraz za tworzenie atmosfery sprzyjaj¹cej ochronie architektury sakralnej w Ma³opolsce oraz Ksi¹dz
Pra³at Stanis³aw Dziedzic za dziesiêciolecia dzia³alnoci na rzecz ratowania zabytków architektury
drewnianej w Ma³opolsce, doprowadzenie do odnowienia wi¹tyñ w Sêkowej i Owczarach oraz za
zas³ugi dla wpisu ma³opolskich kocio³ów drewnianych na Listê UNESCO.
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 dziewiêciu edycjach Dni, które odby³y siê w latach 1999-2007, udostêpniono zwiedzaj¹cym
138 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 2007 roku wziê³o udzia³ ok. 30 tys. osób.
IX Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego odby³y siê w dniach 26-27 maja 2007 r.; uroczyste
spotkanie w ramach Dni odby³o siê 26 maja 2007 r. w Pa³acu Biskupa Erazma Cio³ka w Krakowie,
gdzie zaprezentowano efekty kompleksowej konserwacji obiektu i zagospodarowania go na cele nowego oddzia³u Muzeum Narodowego w Krakowie. W ramach Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odby³o siê tak¿e podsumowanie i wrêczenie nagród dla uczestników konkursów i imprez towarzysz¹cych: trzeciej edycji konkursu historycznego: konkursów plastycznych dla dzieci i m³odzie¿y;
projektów edukacyjnych; 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.
Dzia³alnoæ opiekunów i w³acicieli obiektów zabytkowych w województwie ma³opolskim znajduje uznanie rodowisk opiniotwórczych. Laureatem kulturalnej Nagrody Wyszehradzkiej za 2006 rok zosta³o Miêdzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Natomiast w roku 2007 decyzj¹ kapitu³y laureatem Nagrody
Laur Roku, przyznawanej przez Miesiêcznik Spotkania Zabytkami, zosta³a Pani Eugenia Micha³owska,
w³acicielka i opiekunka zabytkowego XVI-wiecznego, drewnianego dworu w Laskowej ko³o Limanowej
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Tabela 62. Finansowanie prac konserwatorskich i innych zadañ z zakresu ochrony zabytków

rodki finansowe przyznane na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Realizacja zadañ w ramach Programu Operacyjnego  Dziedzictwo Kulturowe, Priorytetu 1  Rewaloryzacja zabytków
nieruchomych i ruchomych
3
45 500 000 z³  dotacja z bud¿etu centralnego przez Kancelariê Prezydenta Pañstwa
1
2

ród³o: Urz¹d Marsza³kowski WM, Ma³opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Spo³eczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

122

VII. Kultura fizyczna
oprac. Ewa Gryd¿uk, Krzysztof Kêpa

1. FINANSOWANIE I ORGANIZACJA KULTURY FIZYCZNEJ
W roku 2007 województwo ma³opolskie wspar³o kulturê fizyczn¹ ogóln¹ kwot¹ 3 235 350 z³otych,
co w porównaniu z rokiem 2006 stanowi wzrost o 53%. W wiêkszoci by³y to rodki na dofinansowanie
zadañ z dziedziny kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarz¹dowe, w ramach otwartego konkursu ofert.
Tak jak w latach ubieg³ych, województwo wspiera³o kulturê fizyczn¹ przede wszystkim
w 3 podstawowych dzia³aniach:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, oferta dla najliczniejszego grona odbiorców, maj¹ca na celu
uaktywnienie sportowe jak najwiêkszej iloci mieszkañców. Jest ona kierowana przede wszystkim do dzieci i m³odzie¿y rodowisk wiejskich, aktywnej sportowo czêci rodowiska akademickiego, sportowców niepe³nosprawnych i szerokiego krêgu spo³eczeñstwa. W ramach tego dzia³ania wspierana jest równie¿ organizacja imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej
i wiatowej.
2. Wspieranie wspó³zawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y, które jest form¹ pomocy finansowej dla kadr wojewódzkich w kategorii wiekowej m³odzika, juniora m³odszego,
juniora i m³odzie¿owca poprzez dofinansowanie zgrupowañ i konsultacji szkoleniowych oraz
udzia³u w fina³ach Mistrzostw Polski M³odzików, Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, Mistrzostw
Polski Juniorów i M³odzie¿owych Mistrzostw Polski. W ramach tego zadania Województwo uczestniczy równie¿ w wspó³finansowaniu organizacji imprez ponadpowiatowych i wojewódzkich
w ramach sportu szkolnego.

ród³o: opracowanie w³asne

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 sk³adanych ofert, przede wszystkim jakociowy.

123

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VII. Kultura fizyczna

Wykres 47. rodki w bud¿ecie Województwa Ma³opolskiego przewidziane na dotacje dla
NGO realizuj¹cych zadania z upowszechniania kultury fizycznej i wspierania
wspó³zawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i m³odzie¿y

Na terenie województwa ma³opolskiego zarejestrowanych by³o blisko 2 500 stowarzyszeñ kultury
fizycznej w których w formie zorganizowanej trenuje ponad 180 tys. osób. Rokroczne badania statystyczne wykazuj¹, ¿e ok. 350 tys. mieszkañców naszego regionu, czyli ok. 10% populacji, czynnie
zajmuje siê kultur¹ fizyczn¹.
Wykres 48. Liczba sk³adanych wniosków przez NGO o dofinansowanie zadañ z upowszechniania
kultury fizycznej i wspierania wspó³zawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci
i m³odzie¿y

ród³o: opracowanie w³asne
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2. PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ
Rozwój bazy sportowej, realizowany jest g³ównie poprzez inwestycje uwzglêdnione w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Ma³opolskiego w ramach którego Sejmik Województwa Ma³opolskiego kieruje do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
zg³oszone przede wszystkim przez samorz¹dy szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto, obiekty
sportowe województwa, dofinansowywane s¹ ze rodków europejskich i rodków z bud¿etu Województwa w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorz¹du terytorialnego. Pomoc finansowa przy
realizacji tych przedsiêwziêæ skutkuje wczeniejszym ukoñczeniem i oddaniem do u¿ytku nowych  zmodernizowanych lub wyremontowanych  obiektów sportowych. Systematyczne nak³ady finansowe na
realizacje inwestycji, modernizacji i remontów obiektów sportowych powoduj¹ dynamiczny wzrost 
jakociowy i ilociowy  tej infrastruktury i w wydatny sposób zwiêksza dostêpnoæ spo³ecznoci naszego regionu do obiektów sportowo  rekreacyjnych.
W roku 2007 Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna³o województwu ma³opolskiemu limit rodków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokoci 12 250 000 z³otych, w tym:
 na zadania kontynuowane z lat poprzednich  8 275 000 z³otych
 na zadania nowe  3 975 000 z³otych
W ramach kwoty limitu na zadania nowe Sejmik Województwa Ma³opolskiego skierowa³ do dofinansowania 23 n/w przedsiêwziêcia inwestycyjne:
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Tabela 63. Zadania realizowane w 2007 roku

* gimnazjum, ** szko³a podstawowa, *** zespó³ szkó³, ****zespó³ placówek owiatowych
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ród³o: opracowanie w³asne
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Wykres 49. rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania nowe dla Województwa
Ma³opolskiego w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne
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Wykres 50. Iloæ i rodzaje obiektów sportowych dofinansowanych ze rodków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne
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Mapa 14. Inwestycje sportowe dofinansowane ze rodków Funduszu Rozwoju Kultry
Fizycznej w latach 1999-2007

W roku 2007 województwo ma³opolskie wdro¿y³o nowy, wieloletni projekt dotycz¹cy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y poprzez organizacjê zajêæ rekreacyjno-sportowych Ju¿
p³ywam. Projekt nauki p³ywania by³ realizowany wspólnie z 56 gminami  o najni¿szym dochodzie na
jednego mieszkañca  którym województwo ma³opolskie udzieli³o ³¹cznej pomocy finansowej w wys.
800 000 z³otych na realizacjê przedsiêwziêcia. Pozwoli³o to na przeprowadzenie 383 kursów i przeszkolenie 5 623 dzieci.
Widz¹c ogromne zapotrzebowanie na tego typu zajêcia pozalekcyjne, w latach kolejnych województwo ma³opolskie planuje kontynuacjê projektu pn. Ju¿ p³ywam, celem nauczenia p³ywania jak
najwiêkszej liczby m³odych Ma³opolan.
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ród³o: opracowanie w³asne

VIII. Bezpieczeñstwo publiczne
oprac. Ma³gorzata Potocka-Momot

1. ZAGRO¯ENIE PRZESTÊPCZOCI¥
Zagro¿enie przestêpczoci¹ w województwie ma³opolskim zmniejsza siê systematycznie od kilku
lat, jednoczenie wzrasta poziom wykrywalnoci sprawców.
W 2007 roku odnotowano ogó³em 87 006 przestêpstw, w porównaniu z rokiem 2006, w którym
stwierdzono 105 630 przestêpstw, to spadek o 17,6%.
Tabela 64. Przestêpstwa stwierdzone w latach 2006-2007

ród³o: dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
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Wykres 51. Przestêpczoæ w 2007 roku

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

W 2007 roku pope³niono najwiêcej przestêpstw o charakterze kryminalnym  64 116, jednak
w stosunku do roku poprzedniego to spadek a¿ o 19,2%. Od lat powa¿ny problem stanowi¹ równie¿
przestêpstwa przeciwko mieniu m.in. kradzie¿e rzeczy, samochodów, rozboje, wymuszenia, w 2007 roku
odnotowano 48 278 przestêpstw o tym charakterze, w porównaniu do roku 2006 stwierdzono spadek
o 17%. Nieznacznie zmniejszy³a siê liczba przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu
i bezpieczeñstwu w komunikacji, w 2007 roku stwierdzono 9 904 takich wykroczeñ, co oznacza³o
spadek o 12,5 %.
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Podregionem ciesz¹cym siê od lat najmniejszym wskanikiem przestêpczoci jest podregion nowos¹decki  19 997 stwierdzonych przestêpstw, na drugim miejscu plasuje siê podregion krakowskotarnowski z liczb¹ 32 826 przestêpstw, jak wskazuj¹ statystyki, podregion miasta Kraków z liczb¹
34 183 przestêpstw przedstawia siê jako najbardziej niebezpieczny na tle ca³ego województwa.
Tabela 65. Przestêpstwa stwierdzone w zakoñczonych postêpowaniach przygotowawczych

ród³o: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

W 2007 roku wskanik wykrywalnoci przestêpstw wyniós³ ogó³em 58,1%, tym samym nieznacznie
odbiegaj¹c od zesz³orocznych statystyk. Najwiêcej sprawców wykryto w podregionie krakowsko-tarnowskim
 72,6%, z czego najwiêcej w powiecie d¹browskim  82,7%, brzeskim  79,1% oraz bocheñskim  78,5%.

Zapewnienie bezpieczeñstwa na drodze jest bez w¹tpienia jednym z priorytetowych zadañ podejmowanych przez ma³opolsk¹ Policjê. W roku 2007 w regionie odnotowano ³¹cznie 4 714 wypadków
drogowych, w porównaniu do roku 2006 (4 440) to wzrost o 6,2%. ¯ycie w wypadkach drogowych straci³o
339 osób tj. o 10,1% wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Porównuj¹c materia³y z 2007 i 2006 roku nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e zmniejszy³a siê liczba kolizji drogowych o 479 (2006 rok  29 934; 2007 rok  29 455).
Pomimo odnotowanego w Ma³opolsce wzrostu wypadków drogowych w 2007 roku w porównaniu do lat poprzednich, liczba wypadków zmniejszy³a siê od 1999 roku o 14,9%.
Wykres 52.

Liczba wypadków drogowych w latach 1999-2007

ród³o. Opracowanie w³asne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
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2. BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stan zagro¿enia w poszczególnych powiatach wskazuje, ¿e najbardziej zagro¿onym rejonem jest
miasto Kraków, 29,9 % wszystkich wypadków mia³o miejsce w³anie na jego terenie. W porównaniu do
roku ubieg³ego stan ten nieznacznie siê zmniejszy³ o oko³o 0,4 %. W 13 powiatach odnotowano wzrost
liczby wypadków drogowych, natomiast w 7 spadek.

ZAGADNIENIA SPO£ECZNE: VIII. Bezpieczeñstwo publiczne

Tabela 66. Wypadki drogowe wed³ug powiatów

* od 1 lipca 2006 (od uruchomienia bazy SEWK) Komisariat Autostradowy rejestruje zdarzenia z autostrady A4 jako odrêbna jednostka.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W 2007 roku województwo ma³opolskie plasowa³o siê na 5 pozycji w kraju z liczb¹
4 714 wypadków drogowych. W tej niechlubnej czo³ówce od lat prowadzi województwo mazowieckie,
gdzie odnotowano najwiêcej, bo a¿ 7 045 wypadków, zaraz za nim znajduje siê województwo l¹skie 6
298 zdarzeñ na drodze.
Najwiêcej wypadków drogowych mia³o miejsce w okresie wakacyjnym tzn. w lipcu  438,
w sierpniu 427 oraz w miesi¹cu padzierniku - 480 wypadków. Najbardziej zagro¿onym dniem tygodnia okaza³ siê pi¹tek  759 wypadków tj. 16,0% ogólnej liczby zdarzeñ, natomiast w godzinach
wieczornych miêdzy 17.00, a 19.00 odnotowano najwiêksze zagro¿enie  wydarzy³o siê 1063 wypadki tj. 22,5%.
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W 2007 roku na drogach województwa ma³opolskiego kierowcy spowodowali 3 555 (75,4%) wypadków drogowych. W wypadkach tych 199 osób zginê³o, a 4 982 zosta³o rannych. G³ówne przyczyny
wypadków spowodowanych przez kieruj¹cych, to miêdzy innymi niedostosowanie prêdkoci do panuj¹cych warunków na drodze  1 132 wypadków, w których zginê³o 106 osób, a 1 789 zosta³o rannych
jak równie¿ nie udzielenie pierwszeñstwa przejazdu  781 (21,9%) wypadków.
Kolejnym powa¿nym problem nie tylko w Ma³opolsce, ale w ca³ym kraju jest udzia³ nietrzewych
kierowców w wypadkach drogowych, tylko w 2007 roku pijani kierowcy spowodowali 274 wypadki
w których zginê³y 22 osoby, a 394 zosta³y ranne.
Zdecydowana wiêkszoæ wypadków drogowych, blisko 80% wydarzy³a siê na terenie zabudowanym, ponad po³owa (52,9%) wypadków mia³a miejsce na prostym odcinku drogi, w których mieræ
ponios³o 67,8% wszystkich zabitych. Jednym z najczêciej wystêpuj¹cych rodzajów wypadków (33,6%
ogó³u) by³y potr¹cenia pieszego, a sprawcy to przede wszystkim kierowcy  75,4%.
Najwiêcej wypadków drogowych odnotowano w 2007 roku w Ma³opolsce na drogach krajowych
(1066), na drogach wojewódzkich (741) oraz drogach powiatowych i gminnych (652), niemal po³owa
zdarzeñ (47,9%) mia³a miejsce na ulicach miast  2 255 wypadki.

Nad spokojem i bezpieczeñstwem mieszkañców ma³opolskich miast oprócz Policji czuwa równie¿
Stra¿ Miejska. Na terenie województwa ma³opolskiego funkcjonuje 30 jednostek Stra¿y Miejskiej, analiz¹ ich dzia³alnoci w regionie zosta³y objête miasta na prawach powiatu.
Do g³ównych zadañ realizowanych przez Stra¿ miejsk¹ w Krakowie w 2007 by³a w szczególnoci
ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych, czuwanie nad porz¹dkiem i kontrola ruchu drogowego, wspó³dzia³anie z w³aciwymi podmiotami w zakresie ratowania ¿ycia i zdrowia oraz ochrona
porz¹dku podczas zgromadzeñ i imprez publicznych.
Jak wynika z raportu dzia³alnoci Stra¿y Miejskiej Miasta Krakowa w roku 2007 do stra¿y wp³ynê³o ³¹cznie
51 673 zg³oszeñ interwencyjnych, w porównaniu do roku 2006 to wzrost o 13,8%. Do najczêstszych nale¿a³y te
zwi¹zane z nieprzestrzeganiem przepisów o bezpieczeñstwie i porz¹dku w komunikacji (15 114 przypadków)
utrzymaniem porz¹dku i czystoci (5 874 przypadków), zak³ócaniem spokoju porz¹dku publicznego (5 411
przypadków) oraz spo¿ywaniem napojów alkoholowych w miejscach zabronionych (4 712 przypadków).
Stra¿nicy Miejscy Miasta Krakowa ujawnili w 2007 roku ³¹cznie 118 302 wykroczenia. Najwiêksz¹
liczbê ujawnionych wykroczeñ zwi¹zanych by³o m.in.: z bezpieczeñstwem i porz¹dkiem w komunikacji
(69 107 przypadków), z ³amaniem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzewoci (20 251 przypadków), oraz z wykroczeniami przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu (5 823 przypadków).
W wyniku podjêtych interwencji 40 777 sprawców wykroczeñ zosta³o ukaranych mandatami karnymiwobec 4 723 skierowano wnioski o ukaranie do S¹du Grodzkiego.
W 2007 roku Krakowscy Stra¿nicy dokonali ³¹cznie 24 439 godzin zabezpieczeñ uroczystoci
i zgromadzeñ  w porównaniu z rokiem poprzednim to wzrost o 11,0%. Ponadto stra¿nicy podjêli
³¹cznie 3 394 interwencje wobec osób, które zak³óca³y spokój i porz¹dek publiczny. Podczas pe³nienia
s³u¿b patrolowych na ulicach miasta stra¿nicy ujêli 362 sprawców przestêpstw. Wród ujêtych i przekazanych Policji osób by³o m.in. 59 nietrzewych kieruj¹cych pojazdami mechanicznymi, 43 sprawców
zniszczenia rzeczy, 30 sprawców kradzie¿y, 21 sprawców pobiæ i uczestników bójek.
W roku 2007 Stra¿ Miejska Miasta Krakowa podobnie jak w latach poprzednich kontynuowa³a
wspó³pracê z Policj¹. W ci¹gu roku wykonano ³¹cznie 4 113 wspólnych s³u¿b patrolowych w trakcie
których zatrzymano 39 sprawców przestêpstw, ujawniono 7 871 wykroczeñ, mandatami karnymi ukarano 2 249 sprawców, skierowano 179 wniosków o ukaranie do S¹du Grodzkiego. Innymi partnerami
Stra¿y Miejskiej w Krakowie poprawiaj¹cymi stan bezpieczeñstwa w miecie byli równie¿; Stra¿ Graniczna, Izba Celna, ¯andarmeria Wojskowa czy Miejski Przedsiêbiorstwo Komunikacji.*
* opracowano na podstawie danych Stra¿y Miejskiej w Krakowie
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Do podstawowych zadañ stra¿ników miejskich w Tarnowie w 2007 r. nale¿a³o przede wszystkim
zapobieganie, ujawnianie, zwalczanie i ciganie wykroczeñ. Wykroczeniami, które ujawnili Stra¿nicy
Miejscy w 2007 roku w Tarnowie by³y m.in:
 wykroczenia przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu w wyniku których podjêto 531 interwencji, na³o¿ono 18 mandatów, pouczono 492 osoby;
 wykroczenia z ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoci w gminach, stra¿nicy podjêli 503 interwencje, pouczono 402 osoby, mandatami karnymi ukarano 89 osób;
 wykroczenia przeciwko obyczajnoci publicznej, podjêto 539 interwencji, przy czym pouczono
402 osoby, na³o¿ono 33 mandaty karne;
 wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu osób i mienia podjêto 102 interwencje podczas których
pouczono 63 osoby, na³o¿ono 26 mandatów oraz 13wniosków o ukaranie;
 wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji, podjêto 6752 interwencje podczas których pouczono 4750 osoby, na³o¿ono 1949 mandatów karnych oraz 53 wnioski o ukaranie;
 wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi: podjêto
615 interwencji, pouczono 402 osoby, mandatami ukarano 211 osób.
 inne pozakodeksowe wykroczenia i akty prawa miejscowego np.: palenie tytoniu w miejscach
publicznych, handel w miejscach niedozwolonych itp.  podjêto 3 260 interwencji, pouczono
3 122 osoby, mandatami ukarano 137 osób.
Ogó³em stwierdzono 13 928 wszystkich interwencji dotycz¹cych wykroczeñ i przestêpstw z czego
pouczono 10 744 osób, na³o¿ono 2 770  mandatów karnych na ³¹czna kwotê 230 150 z³otych, skierowano 312 wniosków o ukaranie do S¹du Grodzkiego.
Podczas interwencji podejmowanych przez tarnowsk¹ stra¿ miejsk¹, wielokrotnie wzywano
lub przekazano sprawy innym instytucjom i osob¹ prywatnym. By³y to m.in.: pogotowie ratunkowe
(101 przypadków), stra¿ po¿arna (24 przypadki), azyl dla zwierz¹t lub weterynarz (312), pogotowie
energetyczne (21), pogotowie wodoci¹gowe (17).
Skuteczn¹ broni¹ w przeciwdzia³aniu, zapobieganiu i reagowaniu na pope³nianie czynów zabronionych jest funkcjonuj¹cy w Tarnowie od 2001 roku system monitoringu pocz¹tkowo dzia³o jedynie
8 kamer, obecnie s¹ to ju¿ 33 kamery. Centrum miasta obejmuje 16 kamer  wykroczenia i przestêpstwa w tym miejscu spad³y o oko³o 60%. Zapisy z monitoringu czêsto wykorzystywane s¹ w zwalczaniu wykroczeñ tj. wybryki chuligañskie, bojki, wykroczenia drogowe, zarówno przez Stra¿ Miejsk¹,
Policje oraz Prokuraturê i S¹dy.
Stra¿ Miejska w Tarnowie od 2000 roku realizuje program profilaktyczny Bezpieczny i czysty
Tarnów. Programem tym objête s¹ szko³y podstawowe i przedszkola.
Ponadto od 2007 roku stra¿ Miejska realizuje równie¿ program profilaktyczny B¹d wietlikiem
na drodze przeprowadzany w szko³ach podstawowych wród klas 1 do 3. Na zajêciach omawiane s¹
m.in. teoretyczne i praktyczne zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdniê, poznawanie podstawowych znaków drogowych, przekonywanie dzieci do stosowania elementów odblaskowych.*
W roku 2007 Stra¿ Miejska w Nowym S¹czu realizowa³a szereg dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹
czystoci, porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie miasta.
Powy¿sze dzia³ania realizowane by³y równie¿ przy wspó³dzia³aniu z Komend¹ Miejsk¹ Policji
w Nowym S¹czu. Do podstawowych form wspó³dzia³ania Stra¿y Miejskiej i Policji nale¿y zaliczyæ patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta, których ogó³em odby³o siê 798. W wyniku tych patroli
ujawniono m.in. 11 przestêpstw, ujêto i przekazano Policji 24 osoby, 115 osób doprowadzono do izby
wytrzewieñ. Wspó³dzia³anie dotyczy³o równie¿ zabezpieczenia wszelkiego rodzaju imprez masowych,
kulturalnych i sportowych.
Ogó³em na terenie miasta odby³o siê ok. 45 (w 2006  31) du¿ych imprez kulturalnych i sportowych,
w których porz¹dku chroni³a Stra¿ Miejska i Policja. W zabezpieczeniu tych imprez wziê³o udzia³ 303 stra¿ników.
* opracowano na podstawie danych Stra¿y Miejskiej w Tarnowie
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W wyniku dzia³añ Stra¿y Miejskiej w 2007 roku odnaleziono 34 pojazdy, unieruchomiono, przez
zastosowanie urz¹dzenia do blokowania kó³ 15 pojazdów, zabezpieczono 58 miejsc przestêpstw, katastrof lub innych miejsc zagro¿onych takim zdarzeniem, wykonano 238 konwojów dokumentów, przedmiotów wartociowych lub wartoci pieniê¿nych na potrzeby gminy.
Wykroczeniami, które ujawnili w 2007 roku Stra¿nicy Miejscy w Nowym S¹czu by³y m.in:
 wykroczenia przeciwko porz¹dkowi i spokojowi publicznemu w wyniku, których pouczono
838 osób, na³o¿ono 18 mandatów na ³¹czn¹ sumê 2 180 z³,
 wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu osób i mienia w wyniku których pouczono155 osób,
na³o¿ono 13 mandatów na kwotê 2 150 z³,
 wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi w komunikacji, pouczono 3 554 osób,
na³o¿ono 612 mandatów na kwotê 58 330 z³,
 wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, pouczono
107 osób, mandatami ukarano 102 osoby na kwotê 10 250 z³.
Stra¿ Miejska w Nowym S¹czu od lat podejmuje szereg dzia³añ profilaktycznych i prewencyjnych,
kontynuuj¹c tym samym w 2007 roku program Zintegrowana polityka bezpieczeñstwa Os. Go³¹bkowice czy program Koalicja przeciwko przemocy. Do innych dzia³añ profilaktycznych nale¿y zaliczyæ
ci¹g³y kontakt dzielnicowych Stra¿y Miejskiej z dyrektorami szkó³ w zakresie pozyskiwania informacji
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem dzieci, dostosowanie dyslokacji s³u¿b w rejonach szkó³ do stwierdzonego zagro¿enia.

Integraln¹ czêæ bezpieczeñstwa wewnêtrznego, obejmuj¹c¹ prognozowanie, rozpoznawanie i
zwalczanie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub innych miejscowych zagro¿eñ., tworzy Krajowy System
Ratowniczo  Ganiczy, zorganizowany przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹. Jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej, które wchodz¹ w sk³ad KSRG s¹:
 jednostki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
 jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpo¿arowej,
 zak³adowa stra¿ po¿arna,
 zak³adowa s³u¿ba ratownicza,
 gminna zawodowa stra¿ po¿arna,
 powiatowa (miejska) zawodowa stra¿ po¿arna,
 ochotnicza stra¿ po¿arna,
 inne jednostki ratownicze.
W 2007 roku mia³o miejsce ogó³em 39 866 zdarzeñ, w tym 11 580 po¿arów, 26 981 miejscowych
zagro¿eñ i 1 305 fa³szywych alarmów. Miejscowe zagro¿enia stanowi³y 68%, po¿ary 29%, a alarmy
fa³szywe 3% ogó³u zdarzeñ. W porównaniu do 2006 roku nast¹pi³ wzrost ogólnej liczby zdarzeñ
o 14,6%. Wed³ug rodzaju zdarzenia wzrost odnotowano w iloci po¿arów o 23,2%, miejscowych zagro¿eñ o 11,1% oraz w iloci alarmów fa³szywych o 9,5%.
Wród odnotowanych po¿arów 184 mia³y miejsce w obiektach u¿ytecznoci publicznej (tj. o 13 wiêcej
ni¿ w roku poprzednim), 1 840 po¿arów stwierdzono w obiektach mieszkalnych (tj. o 9 wiêcej ni¿ w roku
poprzednim) natomiast 90 w obiektach magazynowych. Najwiêcej po¿arów bo a¿ 4 840 to po¿ary
mietników, wysypisk, kana³ów wentylacyjnych, gara¿y wolnostoj¹cych, traw.
Statystycznie stra¿acy w 2007 roku wyje¿d¿ali do zdarzenia co 13 minut, do miejscowego zagro¿enia co 19 minut, do po¿aru co 45 minut, a do alarmu fa³szywego co 6 godzin i 42 minuty.
W 2007 roku 260 100 ratowników bra³o udzia³ w akcjach ratowniczych z czego 104 245 w po¿arach, natomiast 155 855 w miejscowych zagro¿eniach. W porównaniu do roku poprzedniego odnoto-
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wano spadek iloci wypadków podczas akcji ratowniczych o 238 (2006 r.  4202; 2007 r.  3964).
W po¿arach zginê³o 289 osób a 3 675 zosta³o rannych i poparzonych.
G³ówn¹ przyczyn¹ po¿arów w 2007 roku by³y podpalania 5 554 (wzrost o 41%), z³y stan urz¹dzeñ
elektrycznych i mechanicznych oraz ogrzewczo-kominkowych by³ przyczyn¹ 509 po¿arów to spadek o
9,7 %) w stosunku do roku 2006.
Podobnie jak w latach ubieg³ych w zdecydowanej wiêkszoci przypadków zarówno po¿arów (92,7 %)
jak i miejscowych zagro¿eñ (95,5 %) to zdarzenia ma³e. Po¿ary rednie stanowi³y 7,1 % wszystkich
po¿arów, po¿ary du¿e i bardzo du¿e stanowi³y 0,2 %. Wród miejscowych zagro¿eñ, zagro¿enia lokalne stanowi³y zaledwie 4,3 % a rednie i du¿e ok. 0,2 %. W grupie alarmów fa³szywych zdecydowana
wiêkszoæ to alarmy fa³szywe w dobrej wierze, które stanowi³y 76,6 % wszystkich alarmów fa³szywych.
Spad³a iloæ alarmów fa³szywych  z³oliwych z 15,7 % w 2006 roku, do 12,3% w roku 2007.
Zwiêkszy³a siê natomiast iloæ alarmów fa³szywych z instalacji wykrywania do 11,2 %, w roku
2006 by³a na poziomie 10,9 %.
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Wykres 53. Iloæ zdarzeñ w latach 2005-2007

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie
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I. Potencja³ gospodarczy
oprac. Renata Kurkiewicz, Andrzej Binda, Magdalena Maciejewska-Gêbi

1. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO1
Wskanik przedstawiaj¹cy wzrost produktu krajowego brutto (PKB), to jeden z podstawowych
mierników makroekonomicznych informuj¹cych nie tylko o poziomie rozwoju pañstwa czy regionu, ale
i o ich perspektywach rozwojowych. Produkt krajowy brutto wyra¿a wartoæ dóbr i us³ug finalnych
wytworzonych w danym roku, przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego pañstwa/
regionu, niezale¿nie od tego kto jest ich w³acicielem.
Dane wartociowe i dynamiki dotycz¹ce produktu krajowego brutto oraz wartoci dodanej brutto
wed³ug województw i podregionów s¹ opracowywane wy³¹cznie w cenach bie¿¹cych.
Ma³opolska nale¿y do grupy województw o najwiêkszym udziale w generowaniu PKB, w okresie
2001-2005 plasuj¹c siê na pi¹tej pozycji (odpowiednio za województwami: mazowieckim, l¹skim,
wielkopolskim oraz dolnol¹skim) wypracowywa³a w poszczególnych latach wspomnianego okresu
oko³o 7,3% krajowej wartoci PKB.
Tabela 67. Produkt Krajowy Brutto

Dynamika wzrostu PKB w Ma³opolsce kszta³towa³a siê na poziomie nieco wy¿szym, ani¿eli jego
dynamika w Polsce. Warto zwróciæ uwagê na znaczenie miasta Krakowa dla rozwoju regionu  wiadczy o tym m.in. wysoka dynamika przyrostu PKB w Krakowie, gdzie w roku 2005 w stosunku do roku
2001 wynios³a ona 136%. Dla porównania, podregion nowos¹decki, w analogicznym okresie, zanotowa³ dynamikê wzrostu PKB na poziomie 124,4%. Dodaæ nale¿y, i¿ to w Krakowie koncentruje siê
ok. 42% wartoci wytworzonego w województwie PKB.
Wartoæ PKB przypadaj¹ca na jednego mieszkañca (tzw. PKB per capita) w roku 2005 w Ma³opolsce ukszta³towa³a siê na poziomie 21 989 z³, co stanowi³o 85,3% redniej dla kraju. Wynik taki uplasowa³ województwo ma³opolskie na 10 pozycji, pozwalaj¹c jednoczenie na awans o jedno miejsce,
w stosunku do roku 2004. Przyjmuj¹c jako bazowy rok 2004 wskanik ten odnotowa³ wzrost o 6,4%,
natomiast w odniesieniu do roku 2001 tempo wzrostu PKB ukszta³towa³o siê na poziomie 29,6%.

* Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2005 r., G³ówny Urz¹d Statystyczny, Urz¹d Statystyczny w Katowicach,
Katowice 2007 r.
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ród³o: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne., G U S, Urz¹d Statystyczny w Katowicach

Tabela 68. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkañca

ród³o: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne., G U S, Urz¹d Statystyczny w Katowicach

Rozpatruj¹c PKB per capita w uk³adzie podregionów warto zauwa¿yæ silne zró¿nicowanie wewn¹trzregionalne Ma³opolski  miasto Kraków, z wartoci¹ 39 964 z³, plasuje siê na trzeciej pozycji
w kraju, po Warszawie (77 001 z³) i Poznaniu (53 279 z³), podczas gdy podregion nowos¹decki z PKB
per capita na poziomie 15 155 z³ sklasyfikowany zosta³ na przedostatniej 44. pozycji. Podregion krakowsko-tarnowski, trzeci wydzielony na obszarze Ma³opolski subregion, z PKB per capita na poziomie
17 657 z³, zaj¹³ 39 lokatê w kraju, podobnie jak rok wczeniej.
PKB jest jednym z podstawowych wskaników poziomu konwergencji, decyduj¹cym o przyznaniu
dofinansowania ze rodków strukturalnych Unii Europejskiej, których wielkoæ zale¿y od jego poziomu
do rednie unijnej.
W latach 1999-2003 przeciêtne roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce wynosi³o 2,7% wobec 2,1% przeciêtnie w UE-27. By³o wiêc o ok. 28% wy¿sze od unijnego. Natomiast
w latach 2004-2007 tempo to wzros³o do 5,4% (w UE-27 wynios³o 2,6%). Zatem krajowe tempo wzrostu PKB by³o ju¿ o 107% wy¿sze od unijnego. Pozwoli³o to na zmniejszenie dystansu dziel¹cego
gospodarkê Polski od redniego poziomu rozwoju Unii. W 2003 r. PKB Polski wg parytetu si³y nabywczej w przeliczeniu na mieszkañca stanowi³o 49% przeciêtnej UE-27, natomiast w 2007 r.  54,6%.
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Wykres 54. Przyrost PKB wed³ug parytetu si³y nabywczej

ród³o: opracowanie w³asne

138

Choæ dynamika wzrostu PKB w okresie 1999-2003 dla Polski by³a nieco wy¿sza od dynamiki
unijnej, to w przypadku województwa ma³opolskiego model ten siê nie sprawdza³. Decydowa³o tu g³ównie
szczególnie niskie tempo wzrostu w samym Krakowie, maj¹ce znacz¹cy wp³yw na redni¹ wojewódzk¹.
Zdecydowana poprawa nast¹pi³a w okresie 2003-2005, gdy rozwój Krakowa uleg³ znacznemu przyspieszeniu, przekraczaj¹c redni¹ krajow¹ o 2,8 %.
Tabela 69. Produkt Krajowy Brutto wed³ug parytetu si³y nabywczej na 1 mieszkañca

ród³o: EUROSTAT

Niestety, rednie wojewódzkie tempo wzrostu PKB by³o w tym czasie ni¿sze od krajowego o 0,7%.
Oznacza to, ¿e wprawdzie województwo powoli zmniejsza dystans do rednich unijnych, to jednak
w samym kraju lokomotywy rozwoju gospodarczego Polski oddalaj¹ siê coraz bardziej.
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Mapa 15. PKB na mieszkañca wed³ug podregionów w 2005 roku

ród³o: opracowanie w³asne
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Struktura wytworzonej wartoci dodanej w województwie ma³opolskim nieco odbiega od redniej
krajowej na rzecz us³ug  zarówno rynkowych jak i nierynkowych. Warto równie¿ zwróciæ uwagê,
i¿ pomimo liczebnie du¿ego zasobu gospodarstw rolnych (ok. 11% ludnoci wiejskiej Polski zamieszkuje na obszarach wiejskich województwa ma³opolskiego), wartoæ dodana wytworzona przez rolnictwo ma znacznie mniejszy udzia³ ni¿ w przypadku redniej dla kraju. Wi¹¿e siê to z silnym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych na obszarze województwa, co z kolei wp³ywa m.in. na ograniczenie towarowoci produkcji rolnej, na rzecz spo¿ycia w³asnego.
Wykres 55. Struktura wartoci dodanej brutto w 2005 roku wed³ug rodzajów dzia³alnoci

ród³o: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne., G³ówny Urz¹d Statystyczny, Urz¹d Statystyczny w Katowicach.
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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
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.

* Na podstawie raportu Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Sukces rozwojowy polskich województw, Gdañsk 2006
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Dla celów badania ustalono 5 grup wskaników podzielonych na 25 podgrup:
Tabela 70. Produkt Krajowy Brutto wed³ug parytetu si³y nabywczej na 1 mieszkañca

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.
Tabela 71. Lokaty województw wed³ug grup wskaników
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Raportu IBnGR

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Raportu IBnGR

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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Mapa 16. Wskanik sukcesu rozwojowego województw

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych IBnGR.

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.
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3. ATRAKCYJNOÆ INWESTYCYJNA*

Syntetyczny wskanik atrakcyjnoci inwestycyjnej województw w roku 2007 uplasowa³ Ma³opolskê
na czwartej pozycji, po województwach: l¹skim, dolnol¹skim i mazowieckim  co oznacza spadek
województwa ma³opolskiego o jedn¹ pozycjê, w stosunku do lokaty zajmowanej w rankingu z roku 2006.
Wysoka atrakcyjnoæ inwestycyjna Ma³opolski wi¹¿e siê przede wszystkim z:
 posiadaniem znacznych zasobów pracy o wysokiej jakoci,
 wysokim poziomem infrastruktury spo³ecznej,
 rozwiniêt¹ infrastruktur¹ gospodarcz¹ regionu
 atrakcyjnym rynkiem zbytu.

* Na podstawie raportu Instytutu badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ Atrakcyjnoæ inwestycyjna województw i podregionów
Polski 2007, Gdañsk 2007
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Atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ postrzegaæ mo¿na nie tylko jako zdolnoæ nak³onienia inwestorów do
wyboru danego regionu, jako miejsca lokalizacji inwestycji, z uwagi na oferowane warunki i udogodnienia, ale równie¿ korzyci mo¿liwe do osi¹gniêcia ju¿ w trakcie prowadzenia dzia³alnoci, bêd¹ce wynikow¹ specyficznych cech tego obszaru. Optymalna kombinacja czynników lokalizacyjnych, pozwalaj¹c na jednoczesne ograniczenie nak³adów inwestycyjnych i kosztów prowadzonej dzia³alnoci oraz
z drugiej strony maksymalizacjê zysków przy towarzysz¹cym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego,
decyduje o atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu.
Oprócz czynników lokalizacyjnych maj¹cych charakter uniwersalny pamiêtaæ nale¿y o znacznej
grupie czynników postrzeganych indywidualnie przez inwestorów, dlatego te¿ preferencje wobec poszczególnych czynników lokalizacji zdeterminowane s¹ w du¿ej mierze m.in. bran¿¹ w jakiej prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza czy sposobem funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
Autorzy raportu nt. atrakcyjnoci inwestycyjnej województw dokonali wstêpnej systematyzacji
dzia³alnoci gospodarczej, pod k¹tem której przeprowadzono nastêpnie analizê  wyodrêbnione zosta³y trzy g³ówne obszary: dzia³alnoæ przemys³owa, us³ugowa oraz zaawansowane technologie.
Z uwagi na stopieñ skomplikowania przedmiotowej materii, analizê oparto na kilkudziesiêciu
zmiennych, które pogrupowano wed³ug nastêpuj¹cych czynników:
 dostêpnoæ transportowa,
 koszty pracy,
 wielkoæ i jakoæ zasobów pracy,
 ch³onnoæ rynku 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,
nadaj¹c im wagi, w zale¿noci od ich znaczenia dla danej kategorii dzia³alnoci (dzia³alnoæ
przemys³owa, us³ugowa, zaawansowane technologie).

Tabela 72. Lokaty województw wed³ug grup czynników atrakcyjnoci inwestycyjnej

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Raportu IBnGR
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Mapa 17. Wskanik atrakcyjnoci inwestycyjnej wed³ug województw w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych IBnGR.
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4. INWESTYCJE ZAGRANICZNE W MA£OPOLSCE
Wartoæ bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zrealizowanych na terenie województwa
ma³opolskiego do koñca 2007 roku wynios³a 9939 mln USD, na 1 mieszkañca regionu przypada³o
3033 USD. W samym 2007 roku nak³ady inwestorów wynios³y 1321 mln USD, co by³o drug¹ najwy¿sz¹ wartoci¹ w historii nap³ywu BIZ do Ma³opolski po 1989 roku. Poziom inwestycji w 2007 roku
ponad dwukrotnie przekroczy³ inwestycje zagraniczne z lat 2003-2004 i by³ tylko o 230 mln USD ni¿szy
od rekordowego roku 2006.
Wykres 56. Wartoæ inwestycji zagranicznych

Na koniec 2007 roku zarejestrowane by³y 3244 spó³ki z udzia³em kapita³u zagranicznego, co
oznacza wzrost o 8,4% (252 firmy) w porównaniu z 2006 rokiem. Liczba wszystkich spó³ek zwiêkszy³a
siê w tym okresie o 7,4%. Wzrost liczby spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego nast¹pi³ g³ównie w
sektorze us³ugowym, a zw³aszcza w obs³udze nieruchomoci i firm.
Najwiêkszym inwestorem pozostaje niemiecki bank HVB Group, który na terenie województwa
poniós³ w latach 1989-2007 nak³ady o wielkoci 1064 mln USD. Na drugie miejsce wysun¹³ siê brytyjski koncern ArcelorMittal (hutnictwo ¿elaza i stali), którego nak³ady w akcje i modernizacjê d. Huty im.
Tadeusza Sendzimira i jej spó³ek zale¿nych przekroczy³y 700 mln USD. Philip Morris (USA) wyda³
oko³o 590 mln USD na kupno, a nastêpnie rozbudowê fabryki papierosów w Krakowie. W 2007 roku
najwiêcej zainwestowa³ w Ma³opolsce ArcelorMittal (ponad 300 mln USD). Bauer Media Invest (Niemcy) przej¹³ spó³kê kontroluj¹c¹ rozg³oniê radiow¹ RMF FM oraz portal internetowy Interia za oko³o
240 mln USD. MAN Nutzfahrzeuge wyda³ powy¿ej 50 mln USD na dokoñczenie budowy fabryki samochodów ciê¿arowych w Niepo³omicach.
Przemys³ jest dzia³alnoci¹, w któr¹ inwestorzy zagraniczni zaanga¿owali najwiêcej kapita³u 
5101 mln USD w latach 1989-2007, czyli 51% ca³kowitych nak³adów w województwie. W samym 2007
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ród³o: Inwestycje zagraniczne w Ma³opolsce 1989-2007 pod redakcj¹ prof. B. Domañskiego

roku nap³yw BIZ do przemys³u stanowi³ 58% wszystkich nak³adów. Dominuj¹ce znaczenie ma przetwórstwo przemys³owe, reszta przypada g³ównie na energetykê. Na us³ugi przypada 36,7% ³¹cznych
nak³adów poniesionych w okresie 1989-2007. Poza bankami du¿y strumieñ kapita³u trafi³ do obs³ugi
nieruchomoci i firm  1525 mln USD.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje dynamiczny rozwój wyspecjalizowanych centrów us³ug wydzielonych business process outsourcing (BPO) oraz shared services, w których powsta³o do koñca 2007 roku
ponad 6,9 tys. nowych miejsc pracy. Najwiêksze z centrów us³ug wydzielonych to: Capgemini, IBM
BTO Business Consulting Services, Sabre Holdings, Communication Factory, Affiliated Computer Services of Poland i Hewitt Associates.
Wród centrów us³ug wspólnych (shared service centers), czyli wyspecjalizowanych oddzia³ów
miêdzynarodowych korporacji, które wiadcz¹ us³ugi na rzecz pozosta³ych oddzia³ów firmy, najwiêcej
zatrudniaj¹: Shell, International Paper, Philip Morris, Tesco, Lufthansa, Electrolux. Pozycjê umacniaj¹
krakowskie centra badawczo-rozwojowe wiatowych koncernów: Motoroli, Delphi i ABB.
Najwiêkszy strumieñ inwestycji w województwie ma³opolskim w latach 1989-2007 pochodzi³
z dwóch pañstw: Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Niemieckie firmy zainwestowa³y w tym okresie
2655 mln USD, a amerykañskie  2258 mln USD.
Zatrudnienie w firmach z kapita³em zagranicznym osi¹gnê³o pod koniec 2007 roku poziom 91,9 tys.
osób, z czego 86,2% przypada na firmy z wiêkszociowym udzia³em inwestora zagranicznego. Nadal najwiêcej osób zatrudnionych jest w przemyle i budownictwie (42,8 tys.), przy czym udzia³ tego sektora
w ostatnich latach siê zmniejsza. Zatrudnienie w firmach zagranicznych w us³ugach przekroczy³o 33,4 tys.,
z czego 14,7 tys. przypada³o na obs³ugê nieruchomoci i firm, a 9,2 tys. na porednictwo finansowe.
Najwiêkszym zagranicznym pracodawc¹ pozostaje krakowski oddzia³ ArcelorMittal (d. HTS) i powi¹zane z nim spó³ki zatrudniaj¹ce ³¹cznie 7,0 tys. osób. Inni pracodawcy w przemyle to zak³ady
Valeo w Skawinie (1,7 tys.), Fabryka Silników Elektrycznych Tamel (1,3 tys.), RR Donnelley, Philip
Morris i Pliva (po 1,2 tys). Najwiêcej osób w sektorze us³ugowym zatrudniaj¹: Bank Pekao SA
(2,2 tys.), Capgemini (2,1 tys.) oraz sieci handlowe Carrefour (2,0 tys.) i Tesco (1,7 tys.), a wród firm
z mniejszociowym udzia³em zagranicznym spó³ka informatyczna Comarch (1,8 tys.).
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Specjalne Strefy Ekonomiczne to obszary oferuj¹ce preferencyjne warunki inwestowania. Tworzone s¹ w celu poprawy rozwoju spo³eczno  gospodarczego regionu. Na terenie Ma³opolski dzia³alnoæ prowadzi Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
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Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. jest spó³k¹ zarz¹dzaj¹c¹ Krakowsk¹ Specjaln¹ Stref¹
Ekonomiczn¹, która posiada podstrefy w Krakowie, Tarnowie, Nowym S¹czu, Zabierzowie, Niepo³omicach, Dobczycach, Wolbromiu, S³omnikach, Owiêcimiu, Gdowie, Andrychowie oraz w Kronie. Tereny
strefy przeznaczone s¹ na przedsiêwziêcia inwestycyjne, tzw. greenfield investment. Obecnie ³¹czna
powierzchnia strefy obejmuje grunty o powierzchni 416,67 ha. Strefa 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.
W 2007 r. zezwolenie na rozpoczêcie dzia³alnoci w Strefie otrzyma³o: HCL Poland
Sp. z o.o., Sabre Polska Sp. z o.o., Elettric 80 Sp. z o.o., Fabryka Okien Dako Sp. z o.o., P.P.H.
Moskito Marek Jeleñ. W grudniu 2007 r. w strefie zatrudnionych by³o 5566 osób.
Na terenie Województwa Ma³opolskiego swoje podstrefy posiadaj¹:
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, której podstrefa znajduje siê
w miejscowoci Gorlice,
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Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która posiada podstrefê w miejscowoci Wojnicz
na terenie Zielonego Parku Przemys³owego,
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z podstref¹ w Mylenicach.
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 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.
Bocheñska Strefa Aktywnoci Gospodarczej
Ca³kowita powierzchnia strefy wynosi 51,40 ha. Strefa po³o¿ona jest 38 km od Krakowa i znajduje
siê w bezporednim s¹siedztwie od planowanego zjazdu z autostrady A4. Strefa oddalona jest o 4 km
od najbli¿szej stacji kolejowej Bochnia.
Miejska Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Che³mku
Powierzchnia strefy wynosi 27 ha. Przyst¹piono do dzia³añ maj¹cych na celu poszerzenie obszaru od strony pó³nocnej i zachodniej o obszar 20 ha, celem pozyskania kolejnych inwestorów i utworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie na terenie Strefy i w jej bezporednim otoczeniu funkcjonuje ok. 150
podmiotów gospodarczych, w tym z kapita³em zagranicznym, zwi¹zanych z bran¿¹ obuwnicz¹, budowlan¹, motoryzacyjn¹, producenci opakowañ, mebli i okien. Podmioty te ³¹cznie zatrudniaj¹ oko³o
4 tysi¹ce osób. W 2007 roku powsta³o w Strefie oraz w jej najbli¿szym otoczeniu 12 podmiotów gospodarczych. Strefa zlokalizowana jest w bezporednim s¹siedztwie drogi wojewódzkiej nr 780 z Krakowa
w kierunku l¹ska. W s¹siedztwie gminy Che³mek przebiega autostrada A4. Strefa oddalona jest od
drogi wojewódzkiej nr 933 z Chrzanowa w kierunku Owiêcimia i Pszczyny o ok. 4 km.

Ca³kowita powierzchnia strefy wynosi 6,14 ha. Strefa po³o¿ona w s¹siedztwie miêdzynarodowego
wêz³a linii kolejowej E 40. Strefa zlokalizowana jest w pobli¿u lotnisk: Babice i Pyrzowice. Bliskoæ wa¿nych szlaków komunikacyjnych  Autostrada A4. Strefa oferuje inwestorom ca³kowite zwolnienie terenu
z podatków lokalnych. Zapewnia fachowe doradztwo m.in. prawne, finansowe, ksiêgowe, pomoc w uzyskaniu finansowania z UE (w postaci dotacji) lub ze rodków kredytowych oraz inwestorstwo zastêpcze.
Strefa Przemys³owa Zielonych Dobczyc
Teren inwestycyjny w Dobczycach obejmuje powierzchniê 51 ha, z której 29 ha zosta³o ju¿ zagospodarowane. Dojazd bezporedni do Strefy Przemys³owej w Dobczycach nastêpuje traktem drogowym w pe³ni przygotowanym do ruchu ciê¿kiego. Na terenie Strefy prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
11 podmiotów i jest zatrudnionych ponad 1000 pracowników.
Strefa Aktywnoci Gospodarczej w Limanowej
Ca³kowita powierzchnia strefy to 13,7 ha z czego zagospodarowane zosta³o 6,97 ha. Teren inwestycyjny po³o¿ony w odleg³oci 0,5 km od skrzy¿owania drogi krajowej nr 28 Nowy S¹cz  Wadowice
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Chrzanowsko  Trzebiñski Park Przemys³owy

z drog¹ nr 965 Zielona  Bochnia  Limanowa. W obrêbie Strefy prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ 12
podmiotów i jest zatrudnionych oko³o 50 pracowników.
Strefa Aktywnoci Gospodarczej Mylenice
Ca³kowita powierzchnia strefy wynosi: 82 ha (65 ha  Jawornik, 17 ha  Dolne Przedmiecie).
Strefa po³o¿ona w odleg³oci 100 m (Jawornik) i 170 m (Dolne Przedmiecie) od drogi krajowej E7
Gdañsk  Kraków - Chy¿ne. Oferuje inwestorom pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Strefa zapewnia pomoc w cie¿ce planowania, uzyskania pozwolenia na budowê i prowadzenia
inwestycji oraz organizuje Targi Pracy. Bran¿a motoryzacyjna skupiona jest w obrêbie Dolne Przedmiecie, za bran¿a tytoniowa i spo¿ywcza w obrêbie Jawornik. Iloæ miejsc pracy w obrêbie Jawornik
wynosi 1 200 pracowników, a w obrêbie Dolne Przedmiecie 450 pracowników. Ca³oæ terenów Strefy
Dolne Przedmiecie objêtych jest Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹.
Niepo³omicka Strefa Inwestycyjna
Ca³kowita powierzchnia strefy to 500 ha z czego 200 ha zosta³o ju¿ zagospodarowane. Strefa planuje
powiêkszyæ obszar o kolejne 100 ha. Jest to najwiêkszy teren inwestycyjny w obrêbie wszystkich podstref
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dysponuje powierzchni¹ 182,33 ha. Od po³udnia granicê
strefy stanowi miêdzynarodowa magistrala kolejowa Kraków  Tarnów. Strefa oddalona jest o 2 km od
budowanej autostrady A4. Strefa zapewnia inwestorom dobr¹ infrastrukturê techniczn¹ i oferuje odpowiednie zaplecze biznesowe. W 2007 r. decyzjê o lokalizacji inwestycji na terenie Strefy podjê³y nastêpuj¹ce
podmioty gospodarcze: Zieleniewski, Erdal, Olimar, Nidec (SSE), Gellwe (SSE), Teko, DHL Express, TPMS
Polska, Hampol. Do koñca 2007 r. w obrêbie Strefy zatrudnionych by³o 3883 pracowników.
Miejska Strefa Aktywnoci Gospodarczej Nowe Dwory w Owiêcimiu
Miejska Strefa Aktywnoci Gospodarczej Nowe Dwory w Owiêcimiu to tereny wchodz¹ce w sk³ad parku
technologiczno-przemys³owego Galicia-Silesia. Teren strefy sukcesywnie siê powiêksza i tak od roku 2003 do
chwili obecnej obszar strefy zwiêkszy³ siê z 45 ha do ok. 120 ha. Na terenie Strefy dominuje bran¿a budowlana.

GOSPODARKA: I. Potencja³ gospodarczy

Zielony Park Przemys³owy Kryszta³owy w Tarnowie
Ca³kowity obszar inwestycyjny wynosi 350 ha z czego 123 ha zosta³o ju¿ zagospodarowane. Park,
zlokalizowany w pó³nocnej czêci Tarnowa, posiada bardzo dobre po³¹czenia komunikacyjne z innymi
rejonami miasta. W obrêbie Parku wystêpuj¹ nastêpuj¹ce bran¿e: produkcja elementów budowlanych,
produkcja elementów ze stali, elektromechanika, produkcja spo¿ywcza, produkcja szk³a i logistyka.
W jego bezporednim s¹siedztwie znajduj¹ siê drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73
Warszawa  Kielce  Tarnów  Jas³o. W odleg³oci zaledwie jednego kilometra na po³udnie od Parku,
zlokalizowane s¹ tereny tarnowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przysz³oci w pobli¿u zlokalizowany bêdzie zjazd z autostrady A4 - wêze³ Krzy¿, co dodatkowo podniesie dostêpnoæ i atrakcyjnoæ tego terenu. Na terenie parku funkcjonuje ok. 40 podmiotów gospodarczych.
Zielony Park Przemys³owy w Wojniczu
Ca³kowity teren inwestycyjny strefy wynosi 70 ha. Obszar ma zostaæ poszerzony do 150 ha. Na
terenie o powierzchni 11,91 ha znajduje siê obszar nale¿¹cy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa po³o¿ona jest w bezporednim s¹siedztwie skrzy¿owania drogi krajowej nr 4 i drogi wojewódzkiej nr 975. W odleg³oci 5 km mieci siê budowany odcinek Autostrady A4 Kraków-Tarnów. Strefa
oferuje inwestorom szybk¹ cie¿kê za³atwiania formalnoci zwi¹zanych z inwestycj¹. Na terenie Parku
prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ szeæ podmiotów i jest zatrudnionych 600 pracowników. W 2007 r.
zezwolenie na rozpoczêcie dzia³alnoci na terenie Parku otrzyma³a Gie³da Galicyjska Sp. z o.o.
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II. Rynek pracy
oprac. Anetta Okoñska, Agnieszka S³obodzian, Marcin Wêgrzyn

1. ZATRUDNIENIE
Liczba pracuj¹cych w województwie ma³opolskim w IV kwartale 2007 r. wynosi³a wg danych BAEL
1 328 tys. osób. Zmiany w zakresie liczby pracuj¹cych na przestrzeni ostatnich lat mia³y kierunek
wzrostowy. W stosunku do ostatniego kwarta³u 2006 r. populacja osób pracuj¹cych wzros³a o blisko
1,8%. Udzia³ pracuj¹cych mieszkañców Ma³opolski wród pracuj¹cych w kraju jest stabilny i kszta³tuje
siê na poziomie  8,5%, porównywalnym do udzia³u ludnoci województwa w ogólnej liczbie mieszkañców kraju  8,6%. Sektor prywatny obejmowa³ 74% pracuj¹cych, nieco wiêcej ni¿ rednio w kraju
(72,3%). Niewielk¹ przewagê wród pracuj¹cych maj¹ mê¿czyni  52,5%.
Struktura wykszta³cenia pracuj¹cych wyranie ró¿ni siê od struktury osób bezrobotnych. Stosunkowo wysoki udzia³ w grupie pracuj¹cych mia³y osoby z wykszta³ceniem wy¿szym  23,1%, podczas
gdy wród bezrobotnych osoby z wykszta³ceniem wy¿szym stanowi³y jedynie 8%. Du¿a ró¿nica widoczna jest równie¿ w udziale osób z najni¿szym poziomem wykszta³cenia tj. co najwy¿ej gimnazjalnym: wród pracuj¹cych  8,8%, w populacji bezrobotnych  24,7%.
Wykorzystanie zasobów pracy mierzy siê za pomoc¹ wskanika zatrudnienia wyra¿onego jako
udzia³ osób pracuj¹cych w liczbie ludnoci ogó³em w wieku 15 lat i wiêcej. Od 2003 r. zarówno w kraju,
jak i w Ma³opolsce mo¿na by³o obserwowaæ wzrost poziomu tego wskanika. W IV kwartale 2007 r.
kszta³towa³ siê on w województwie ma³opolskim na poziomie 49,9%.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z US

Przez d³ugi czas poziom wykorzystania zasobów pracy w Ma³opolsce by³ korzystniejszy od poziomu redniokrajowego. Poniewa¿ jednak tempo wzrostu wartoci wskanika zatrudnienia dla Polski
by³o wiêksze ni¿ w przypadku wskanika dla Ma³opolski ró¿nica stopniowo mala³a. Pod koniec 2007 r.
wskanik zatrudnienia dla kraju wynosi³ ju¿  49,5%, a wiêc kszta³towa³ siê na niemal tym samym
poziomie, jaki odnotowano w Ma³opolsce.
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Wykres 57. Wskanik zatrudnienie Ma³opolski na tle Polski (dane za IV kwarta³ 2007 roku)

Wykres 58. Wskanik zatrudnienia w IV kwartale 2007 roku

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z US

Pod wzglêdem wysokoci wskanika zatrudnienia Ma³opolska znajduje siê na 7 miejscu za województwami: mazowieckim, ³ódzkim, wiêtokrzyskim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.
W stosunku do 2006 r. w Ma³opolsce zwiêkszy³a siê wartoæ wskanika zatrudnienia zarówno
w populacji kobiet jak i mê¿czyzn. Wyst¹pi³o równie¿ zwiêkszenie wskanika zatrudnienia na obszarach miejskich, nieznacznie natomiast zmniejszy³y siê jego wskazania dla populacji mieszkañców obszarów wiejskich.
Najwy¿sz¹ wartoæ wskanik zatrudnienia przyjmuje w grupie wiekowej 35-44 lata (84,9%),
a nastêpnie w grupach wiekowych 25-34 oraz 45-54 (odpowiednio  79,6% i 68,4%). Najni¿szy poziom
zatrudnienia wystêpuje za wród osób w wieku 15-24 lata, co jest zwi¹zane z kontynuowaniem nauki
przez du¿¹ czêæ przedstawicieli tej grupy 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 17,7%
wykonuje dzia³alnoæ zarobkow¹. W odniesieniu do tej ostatniej grupy zaobserwowano w ostatnich
2 latach tendencjê spadkow¹ w zakresie poziomu zatrudnienia.
W zakresie poziomu zatrudnienia w poszczególnych grupach czynnikiem silnie ró¿nicuj¹cym jest
poziom wykszta³cenia. Najwy¿sze wskazania powy¿szego wskanika wystêpuj¹ w grupie osób z wykszta³ceniem wy¿szym (74%) oraz policealnym i rednim zawodowym (61,6%). Najni¿szy wskanik
notuje siê dla osób z wykszta³ceniem co najwy¿ej gimnazjalnym (18,1%).
W strukturze sektorowej pracuj¹cych zarówno w skali ca³ego kraju jak i w Ma³opolsce obserwowane s¹ od d³u¿szego czasu pozytywne zmiany. Systematycznie maleje udzia³ zatrudnionych w rolnictwie, ronie natomiast odsetek pracuj¹cych w sektorze us³ug.
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Tabela 73. Struktura pracuj¹cych w gospodarce narodowej wed³ug sektorów ekonomicznych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie EUROSTAT-u

Pod wzglêdem poziomu wynagrodzeñ Ma³opolska plasuje siê na 5 miejscu w kraju. W 2007r. przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto wynios³o w województwie ma³opolskim 2 666,24 z³ i kszta³towa³o siê
na poziomie 93% redniej krajowej. Na wysoki poziom redniej krajowej wp³ywaj¹ przede wszystkim wynagrodzenia w województwie mazowieckim. Poza mazowieckim wy¿sze przeciêtnie ni¿ rednia krajowa wynagrodzenia odnotowuje siê jeszcze jedynie w województwach: l¹skim, pomorskim i dolnol¹skim.

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

Wykres 59. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków
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W poszczególnych powiatach województwa wystêpuje znaczne zró¿nicowanie poziomu wynagrodzeñ. Generalnie najwy¿szym poziomem charakteryzuj¹ siê miasta na prawach powiatu oraz tereny uprzemys³owione. W Krakowie rednie miesiêczne wynagrodzenie w 2007 roku kszta³towa³o siê na
poziomie o 4,5% wy¿szym ni¿ rednia krajowa. Najni¿szy poziom redniego miesiêcznego wynagrodzenia wyst¹pi³ natomiast w czêci po³udniowej i wschodniej Ma³opolski w powiatach cechuj¹cych siê
du¿ym udzia³em rolnictwa.
Mapa 18. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

2. BEZROBOCIE REJESTROWANE
Na koniec 2007 roku w Ma³opolsce zarejestrowane by³y 112 602 osoby bezrobotne. W ostatnim
roku liczba bezrobotnych w województwie zmala³a o 32 659, czyli 22,5%. Skala spadku bezrobocia
w wartociach bezwzglêdnych jest porównywalna do tej sprzed roku. W 2006 roku poziom bezrobocia
zmniejszy³ siê o 32 806 osób (18,4%). Opisywane zmiany s¹ kontynuacj¹ tendencji obserwowanych
od koñca 2003 roku, przy czym w latach 2006-2007 spadek by³ zdecydowanie silniejszy ni¿ ten odnotowywany w latach 2004-2005.
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Wykres 60. Liczba bezrobotnych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce

Powiatami, w których odnotowano najwiêkszy spadek liczby osób bezrobotnych by³y: wadowicki
(31,2%), tatrzañski (29,4%), miasto Kraków (29,1%), miasto Nowy S¹cz (28,6%) oraz powiat owiêcimski (27,6%). Powiatami, w których mia³ miejsce najmniejszy spadek liczby bezrobotnych by³y powiaty suski (8,8%) oraz d¹browski (9,9%).

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce

Zmniejszaj¹ca siê liczba osób bezrobotnych w rejestrach wynika z utrzymywania siê dodatniego
salda pomiêdzy nap³ywami i odp³ywami z bezrobocia. W 2007  podobnie jak rok wczeniej  ró¿nica

153

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

Mapa 19. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w latach 2006-2007

pomiêdzy nap³ywem i odp³ywem wynosi³a 32 tys. W 2006 i 2007 nap³yw do bezrobocia zdecydowanie mala³.
Odp³ywy bezrobotnych w 2006 wynosi³ 197 tys., natomiast w 2007 o 15 tys. mniej, czyli 184 tys. osoby.
Wykres 61. Nap³yw i odp³yw bezrobotnych w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce

Stopa bezrobocia, podstawowy wskanik okrelaj¹cy poziom bezrobocia, wynios³a w Ma³opolsce
na koniec 2007 roku 8,8% i by³a drug¹ najni¿sz¹ wartoci¹ tego wskanika w kraju (po Wielkopolsce
8%). Stopa bezrobocia dla Polski kszta³towa³a siê w tym czasie na poziomie 11,4%.

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

Wykres 62. Stopa bezrobocia w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce
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Bezrobocie w Ma³opolsce jest zró¿nicowane terytorialnie. Najni¿szy poziom utrzymuje siê w Krakowie (3,8%), natomiast najwy¿szy w powiecie nowos¹deckim (18,5%). Pozosta³ymi powiatami o niskiej stopie bezrobocia s¹: miasto Tarnów (6,8%), powiat: bocheñski (7,4%), krakowski (7,6%), miechowski (7,7%), proszowicki (7,7%), tatrzañski (7,8%), suski (7,9%) oraz mylenicki (8,2%). Wszystkie
te powiaty lokowa³y siê poni¿ej redniej wojewódzkiej (8,8%). Z punktu widzenia rozmieszczenia przestrzennego, najni¿sza stopa bezrobocia charakteryzuje powiaty w bliskim s¹siedztwie Krakowa. Najwy¿sza stopa bezrobocia ma miejsce w powiatach: nowos¹deckim (18,5%), d¹browskim (17,4%),
limanowskim (16,6%), gorlickim (16,4%), chrzanowskim (13,3%), olkuskim (12,7%) i brzeskim (11,8%)
i by³y to powiaty cechuj¹ce siê wy¿sz¹ ni¿ krajowa stop¹ bezrobocia (11,4%).
Wykres 63. Stopa bezrobocia wed³ug powiatów w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z US

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

W grudniu 2007 roku wartoæ najwy¿sza stopy bezrobocia stanowi³a niemal piêciokrotnoæ wartoci najni¿szej.
Dynamicznie zmniejszaj¹ce siê bezrobocie skutkuje w pierwszej kolejnoci odp³ywaniem ze statystyk osób o lepszych kwalifikacjach. W wyniku tego w statystykach pozostaj¹ osoby posiadaj¹ce
mniejsze szanse znalezienia pracy lub pozbawione motywacji do jej znalezienia (pracuj¹cy na czarno,
nieaktywni zawodowo). Z tego powodu obserwowaæ bêdziemy w statystykach stopniowy wzrost udzia³u osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji na rynku pracy.
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Wykres 64. Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2005-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

Udzia³ bezrobotnych kobiet w statystykach stale ronie. Obecnie stanowi¹ one 61,3% ogó³u bezrobotnych (dla Polski wskanik ten wynosi 58,2%). Pozosta³e kategorie pod wzglêdem udzia³u przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 osoby d³ugotrwale bezrobotne (59,2% w Ma³opolsce z tendencj¹ malej¹c¹, w Polsce 62,6%),
 osoby bez kwalifikacji zawodowych (26,9% w Ma³opolsce z tendencj¹ rosn¹c¹,
w Polsce 31,2%),
 osoby do 25 roku ¿ycia (22,9% w Ma³opolsce z tendencj¹ malej¹c¹, w Polsce 19%),
 osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia (17,8% w Ma³opolsce z tendencj¹ rosn¹c¹, w Polsce 21,7%),
 osoby niepe³nosprawne (4,2% w Ma³opolsce z tendencj¹ rosn¹c¹, w Polsce 3,9%) oraz
 osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci do 7 lat (3,7% w Ma³opolsce z tendencj¹ rosn¹c¹, w Polsce 4,4%).
Analizuj¹c przedstawione dane mo¿na stwierdziæ, ¿e w wiêkszoci kategorii mia³ miejsce wzrost
udzia³u grup znajduj¹cych siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z wyj¹tkiem osób d³ugotrwale
bezrobotnych oraz osób do 25 roku ¿ycia). Ponadto, w wiêkszoci wymienionych kategorii sytuacja
w Ma³opolsce jest lepsza ni¿ Polsce (wyj¹tek stanowi¹ kobiety, osoby do 25 roku ¿ycia oraz osoby
niepe³nosprawne).
Z punktu widzenia miejsca zamieszkania bezrobotnych mieszkañcy wsi stanowi¹ 54,7% ogó³u
bezrobotnych. W ostatnich latach zmniejszaj¹ce siê bezrobocie nie spowodowa³o zmiany struktury
osób bezrobotnych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania - osoby mieszkaj¹ce na wsi stanowi³y ok.
54% ogó³u.
Bezrobotni w Ma³opolsce cechuj¹ siê lepszym wykszta³ceniem, ni¿ rednia dla kraju, mniej jest
osób z wykszta³ceniem gimnazjalnym oraz ni¿szym (24,7% w Ma³opolsce wobec 32,3% w Polsce),
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natomiast wiêcej z wykszta³ceniem wy¿szym (8% wobec 6,9%), policealnym i rednim zawodowym
(25,7% wobec 22,1%) oraz rednim ogólnokszta³c¹cym (10,4% wobec 9,1%).
Z punktu widzenia zmniejszaj¹cego siê bezrobocia dobre wykszta³cenie osób bezrobotnych powinno byæ u³atwieniem dla aktywizacji tych osób. Z punktu widzenia zmian cech osób bezrobotnych
w Ma³opolsce widaæ, ¿e wzrasta udzia³ osób z wykszta³ceniem wy¿szym oraz rednim ogólnokszta³c¹cym. W najwiêkszej mierze zmniejszy³ siê udzia³ osób z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym
(z 37,4% do 31,2%). Zmniejszenie w tej kategorii wynika³o ze spadku liczby osób bezrobotnych zwi¹zanych z grup¹ zawodow¹ robotnicy przemys³owi i rzemielnicy.
Od 2004 r. obserwuje siê sta³¹ tendencjê wzrostow¹ w zakresie poziomu rodków Funduszu
Pracy (FP) w dyspozycji powiatowych urzêdów pracy przeznaczonych na aktywizacjê zawodow¹ bezrobotnych. W 2007 r. powiatowe urzêdy pracy w Ma³opolsce otrzyma³y z przeznaczeniem na ten cel
147 956,0 tys. z³. W stosunku do 2006 r. pula rodków ukierunkowanych na dzia³ania aktywizacyjne
by³a wy¿sza o 25,9% (30 426,6 tys. z³) i by³ to najwy¿szy poziom rodków od 1999 r.
Wykres 65. Limit rodków Funduszy Pracy przeznaczonych na aktywizacjê bezrobotnych
(w tys. z³otych)

Wzrost w zakresie poziomu rodków FP ukierunkowanych na realizacjê form aktywnych znalaz³
odzwierciedlenie we wzrocie liczby objêtych realizowanymi przez PUP dzia³aniami aktywizacyjnymi.
W stosunku do 2006 odnotowano zwiêkszenie o 3 806 osób (11,2%). Ogó³em w 2007 roku w Ma³opolsce z udzia³u w organizowanych przez powiatowe urzêdy pracy programach rynku pracy skorzysta³o
37 726 osób. Najczêciej stosowanymi formami aktywizacji s¹ sta¿e oraz szkolenia dla bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy. W 2007 wród wszystkich uczestników subsydiowanych programów rynku pracy, 30% odbywa³o sta¿, a 27% uczestniczy³o w szkoleniach. Kolejne miejsca pod wzglêdem liczby
uczestników zajmowa³y  przygotowania zawodowe w miejscu prac (9,3% ogó³u) oraz prace interwencyjne (9,1%).
W sytuacji coraz lepszej dostêpnoci rodków powiatowe urzêdy pracy w coraz wiêkszym stopniu
wykorzystuj¹ dro¿sze, ale jednoczenie najbardziej efektywne formy wsparcia: rodki na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej, rodki dla pracodawców na doposa¿enie i wyposa¿enie miejsca pracy. W ostatnich kilku latach sukcesywnie zwiêksza³ siê wiêc jednostkowy koszt wsparcia ponoszony na 1 zaktywizowanego (2005 r.  3,2 tys. z³, 2005 r.  3,4 tys. z³, 2006 r.  3,9 tys. z³).
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce

Wykres 66. Liczba bezrobotnych objêtych ró¿nymi formami aktywizacji

GOSPODARKA: II. Rynek pracy

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z powiatowych urzêdów pracy w Ma³opolsce

Bezrobotni objêci aktywizacj¹ w 2007 roku stanowili 12,6% ogó³u obs³ugiwanych w tym czasie
przez PUP. Wartoæ ta w ostatnich latach wzrasta  w 2005 roku wynosi³a 9%, a w 2006  10%.
Na realizacjê programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powiatowe urzêdy pracy wydatkowa³y w 2007 r. 145 661,4 tys. z³. Przyznany na ten rok limit zosta³ wiêc wykorzystany w 98,4%, czyli
dok³adnie na takim samym poziomie, jak rok wczeniej.
Najwiêksza czêæ poniesionych w 2007 r. wydatków zwi¹zana by³a z organizacj¹ sta¿y pracy
(29,2%), z udzieleniem rodków na podjêcie przez bezrobotnego dzia³alnoci gospodarczej (25,9%)
oraz ponoszeniem kosztów refundacji doposa¿enia i wyposa¿enia stanowiska pracy (11,1%). W porównaniu z 2006 r. wyranie wzrós³ udzia³ tych dwóch ostatnich form.
Powiatowe urzêdy pracy dysponuj¹ równie¿ rodkami FP przeznaczonymi na realizacjê tzw. zadañ obligatoryjnych. W ramach tej puli wyp³acane s¹ zasi³ki dla bezrobotnych ³¹cznie ze wiadczeniami ZUS, zasi³ki aktywizacyjne, zasi³ki integracyjne oraz stypendia za okres nauki. rodki te przekazywane s¹ urzêdom pracy do wysokoci faktycznych potrzeb.
Intensywny spadek bezrobocia przy jednoczesnym systematycznym wzrocie limitu rodków przeznaczanych na aktywizacjê bezrobotnych, a tak¿e przejêcie czêci wydatków obligatoryjnych (wyp³ata
zasi³ków i wiadczeñ przedemerytalnych) przez ZUS spowodowa³y, ¿e te 2 grupy wydatków (wydatki
obligatoryjne i wydatki na formy aktywne) zaczê³y zbli¿aæ siê do tego samego poziomu. W 2007 r. po
raz pierwszy wydatki skierowane na dzia³ania o charakterze aktywizuj¹cym obejmuj¹ce realizacje programów rynku pracy przekroczy³y poziom wydatków obligatoryjnych.

158

III. Przedsiêbiorstwa
oprac. Joanna Domañska, Magdalena Ujejska, Wies³aw Fela

1. PRZEDSIÊBIORCZOÆ
W województwie ma³opolskim w ci¹gu ostatniego roku odnotowano wzrost o 1,5% liczby podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzêdowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).
Na koniec grudnia 2007 r. w rejestrze tym zarejestrowanych by³o 293,8 tys. podmiotów. Od roku 1999
do 2007 liczba ta wzros³a o 21%, tylko w 2006 r. odnotowano minimalny spadek. W roku 2007 wyst¹pi³y zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów w poszczególnych podregionach. Na pierwsze miejsce wysun¹³ siê podregion krakowsko-tarnowski z liczb¹ podmiotów 104,5 tys., notuj¹c 1,7% wzrost.
Najwiêkszy przyrost podmiotów, tj. 3,4% zarejestrowa³ podregion nowos¹decki, osi¹gaj¹c na koniec
2007 roku 84 958 przedsiêbiorstw. Kraków zanotowa³ 0,1% spadek podmiotów gospodarczych w porównaniu z rokiem 2006. Iloæ podmiotów w tym podregionie wynios³a 104 349 w 2007 roku.
W roku 2007 r. iloæ nowo zarejestrowanych podmiotów w województwie ma³opolskim zbli¿ona
by³a do ubieg³orocznej  24,1 tys., w tym 20,4 tys. osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, 1,6 tys. spó³ek, 5 spó³dzielni.
Najwiêcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach:
 handel i naprawy  6,6 tys.,
 budownictwo  4,7 tys.
 obs³uga nieruchomoci i firm  4,6 tys.
W budownictwie zarejestrowano najwiêkszy przyrost nowych firm w porównaniu z ubieg³ym rokiem  24%. Najwiêkszy wzrost nowo zarejestrowanych przedsiêbiorstw w odniesieniu do ubieg³ego
roku odnotowano w powiecie tatrzañskim (27,7%), bocheñskim (11%) oraz suskim (9,4%).

GOSPODARKA: III. Przedsiêbiorstwa

Mapa 20. Podmioty gospodarki narodowej w 2007 roku (stan w dniu 31 XII)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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W ci¹gu 2007 r. wyrejestrowano ogó³em 19,5 tys. podmiotów gospodarczych z terenu województwa ma³opolskiego, (spadek o 19 % w porównaniu z rokiem ubieg³ym), w tym 18,5 tys. osób fizycznych
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, 1,1 tys. spó³ek, 27 przedsiêbiorstw pañstwowych i 11 spó³dzielni. Najwiêksz¹ liczbê wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych odnotowano w sekcjach: handel i naprawy  6,4 tys. (26,7% ogó³u wyrejestrowanych), obs³uga nieruchomoci i firm  3,5 tys.
(14,6%) i budownictwo  2,4 tys. (10%).
W podziale na powiaty najwiêkszy spadek wyrejestrowanych przedsiêbiorstw, w porównaniu
z rokiem 2006, zanotowano w powiecie brzeskim (o 60,6%), bocheñskim (o 57,2%) i na trzecim miejscu uplasowa³y siê ex equo powiat tarnowski oraz miasto Tarnów z 49,1% spadkiem wyrejestrowañ.
Najwiêkszy wzrost iloci wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do roku poprzedniego (o 13,1%.) zanotowano w powiecie miechowskim.
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Mapa 21. Aktywnoæ gospodarcza wg powiatów  dynamika przyrostu firm w latach 1999-2007
(1999 =100)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

Tabela 74. Podmioty wg poziomu zatrudnienia zarejestrowane w systemie REGON
(bez jednostek wewnêtrznych)  (stan na 31 XII 2007)
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

GOSPODARKA: III. Przedsiêbiorstwa

Mapa 22. Wskanik przedsiêbiorczoci w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Dynamika przyrostu iloci przedsiêbiorstw w latach 1999-2007 wynosi³a 21%. W roku 1999 wskanik
przedsiêbiorczoci w Ma³opolsce, czyli liczba podmiotów gospodarczych przypadaj¹c¹ na 1000 mieszkañców, wynosi³ 75. W roku 2007 województwo ma³opolskie uplasowa³o siê w po³owie rankingu regionów Polski, z liczb¹ 89 podmiotów na1000 mieszkañców.

2.HANDEL ZAGRANICZNY
Wartoæ eksportu województwa Ma³opolskiego w 2007 r. wynios³a 5,9 mld euro (wg wstêpnych
danych GUS). W porównaniu do roku 2006, wartoæ eksportu wzros³a o oko³o 0,8 mld euro. Jest to
wzrost mniejszy ni¿ w roku ubieg³ym (1,2 mld euro). Dynamika wzrostu wartoci eksportu (w roku 2007
w porównaniu z 2006) by³a niemal¿e identyczna jak Polski ogó³em. Jest to zmiana w stosunku do lat
poprzednich, kiedy to wartoæ eksportu Ma³opolski ros³a w tempie znacznie wy¿szym.
Wykres 67. Wartoæ eksportu Ma³opolski w latach 2000-2007 (mln euro)

GOSPODARKA: III. Przedsiêbiorstwa

ród³o: GUS, za rok 2007 dane wstêpne

W rankingu województw, najwiêkszych eksporterów polskich, w 2006 roku Ma³opolska zajmowa³a 6 miejsce, za województwami: mazowieckim, l¹skim, dolnol¹skim, wielkopolskim i pomorskim.
W latach 2004-2006 udzia³ Ma³opolski w eksporcie Polski rós³. W roku 2007 utrzyma³ siê na tym
samym poziomie, co w roku poprzednim, wyniós³ zatem 5,9%.
Jednym z najwa¿niejszych wskaników wykorzystywanych w analizie zmian eksportu jest jego
wartoæ w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Wed³ug wstêpnych danych, w roku 2007 dla Ma³opolski wartoæ ta wynios³a 1827 euro. Wartoæ ta  tak jak w poprzednich latach  wci¹¿ pozostaje na
poziomie ni¿szym ni¿ rednia ogólnopolska.
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Wykres 68. Eksport per capita w latach 2000-2007 roku (w euro)

ród³o: GUS, za rok 2007 dane wstêpne

Województwo Ma³opolskie to region posiadaj¹cy znaczny potencja³ do rozwoju innowacji. Decyduje o tym przede wszystkim dobra kadra naukowa, liczne jednostki naukowo-badawcze, szko³y wy¿sze. Potencja³ ten skoncentrowany jest w najwiêkszym miecie regionu  Krakowie. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿liwoci rozwoju konkurencyjnoci regionu poprzez innowacyjne rozwi¹zania nie s¹ wykorzystywane w zadowalaj¹cym stopniu w praktyce  wspomniany potencja³ nie przek³ada siê na poziom
innowacyjnoci Ma³opolskich przedsiêbiorstw.
Nak³ady na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹ (bez amortyzacji rodków trwa³ych) wynios³y
w Ma³opolsce w 2006 roku 726,8 mln z³, co stanowi ok. 12,3 % ca³oci nak³adów na dzia³alnoæ B+R
w kraju. W relacji do PKB stanowi to 1%, a na jednego mieszkañca regionu 221,1 z³ w 2006 roku.
Wiêkszoæ z wspomnianych 726,8 mln z³, bo a¿ 425,4 mln to rodki bud¿etowe. Wartoæ brutto aparatury
naukowo-badawczej zaliczonej do rodków trwa³ych wg stanu w dniu 31.12.2006 to 662 934,7 z³, przy
czym stopieñ jej zu¿ycia wynosi³ 75,8%. W 2006 roku Ma³opolska pozyska³a z zagranicy na dzia³alnoæ
badawczo-rozwojow¹ 57 224,9 tys. z³, w tym 48 390,3 tys. z³ stanowi³y rodki z Unii Europejskiej.
W Ma³opolsce w 2006 roku funkcjonowa³o 96 jednostek B+R. Zatrudnienie w dzia³alnoci badawczej i rozwojowej wynosi³o 13 401 osób (w tym 1 369 osób z tytu³em naukowym profesora) i spad³o
w stosunku do roku 2005 o 2 142 osoby. Zatrudnieni w B+R w Ma³opolsce stanowili 11% ogó³u zatrudnionych w dzia³alnoci badawczo-rozwojowej w kraju. Na 100 osób aktywnych zawodowo w regionie
4,8 to w³anie pracownicy sfery B+R.
Tak dobre wyniki na tle kraju  Ma³opolska w wiêkszoci wspomnianych wskaników znajduje siê na
drugim miejscu, po województwie mazowieckim  nie przek³adaj¹ siê w satysfakcjonuj¹cym stopniu na zastosowania w praktyce innowacyjnych rozwi¹zañ przez firmy z regionu. Tylko 42,6% ogó³u ma³opolskich przedsiêbiorstw przemys³owych wprowadzi³o, w latach 2004-2006, innowacje. Jeli chodzi o przedsiêbiorstwa innowacyjne w sektorze us³ug to 35,6% tych przedsiêbiorstw zadeklarowa³o, ¿e w latach 2004-2006 zastosowa³o innowacje. 37,3% przedsiêbiorstw przemys³owych z Ma³opolski ponios³o w 2006 roku nak³ady na
dzia³alnoæ innowacyjn¹ i by³a to kwota 1 247,5 mln z³. W przypadku przedsiêbiorstw z sektora us³ug, nak³ady
na dzia³alnoæ innowacyjn¹ wynios³y 209,7 mln z³ i zosta³y poniesione przez 32,7% firm.
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Przytoczone powy¿ej dane wskazuj¹, ¿e pod wzglêdem innowacyjnoci przedsiêbiorstw, Ma³opolska plasuje siê, w zale¿noci od wskanika, na 4-8 pozycji w kraju.
Jeli chodzi o komercjalizacjê badañ i ochronê w³asnoci przemys³owej, w 2006 roku zg³oszono
204 wynalazki i udzielono 103 patenty na wynalazki z Ma³opolski. Jednoczenie zg³oszono 88 wzorów
u¿ytkowych, z których 90-ciu udzielono prawa ochronne.*
Ponadto w ramach projektów badawczych rozwojowych w 2007 roku MNiSW przyzna³o,
w ramach 79 umów, dofinansowanie na kwotê 23 820 160,00 z³.

* Nauka i technika w 2006, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2007.
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Tabela 75. Wielkoæ rodków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dzia³alnoæ
naukow¹ i innowacyjn¹ (dane szacunkowe)

ród³o: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
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IV. Rolnictwo
oprac. Krzysztof Jab³oñski, Barbara P³awecka, Stanis³aw Flaga

GOSPODARKA: IV. Rolnictwo

1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU
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). Wystêpuje 7 piêter klimatycznych oraz najwy¿sze w skali Polski sumy opadów rocznych (800-1 000 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%); 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.
Liczba gospodarstw rolnych wynios³a w 2007 roku 321479, co oznacza, ¿e by³o ich mniej o 32,9 tys.
(o 9,3%) w 2005 roku. Z ogólnej liczby gospodarstw rolnych 321304, tj. 99,9% stanowi³y gospodarstwa indywidualne (³¹cznie z w³acicielami zwierz¹t gospodarskich). Gospodarstw pañstwowych,
spó³dzielczych oraz spó³ek z udzia³em mienia sektora publicznego i prywatnego, a tak¿e stanowi¹cych
w³asnoæ jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej by³o zaledwie 175. Jest
to tendencja zgodna z ogólnopolsk¹  udzia³ gospodarstw indywidualnych w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w kraju wynosi³ 99,8%.
Gospodarstwa rolne zajmowa³y ogó³em 899,9 tys. ha (w tym 715,5 tys. ha u¿ytków rolnych),
tj. o 7,2 tys. ha wiêcej ni¿ w roku 2005. U¿ytki rolne (UR) stanowi³y 79,5% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych (w Polsce 86,7%). W roku 2005 udzia³ ten dla Ma³opolski by³ niemal taki sam, wynosi³
79,4%. Ugory i powierzchnia przeznaczona w 2007 roku pod uprawê nawozów zielonych stanowi³y
4,4% gruntów ornych województwa, natomiast rednio w Polsce udzia³ ten wynosi³ 3,8%.
Blisko 94% u¿ytków rolnych stanowi³a ziemia utrzymywana w dobrej kulturze rolnej, natomiast
6,3%  u¿ytki rolne wy³¹czone z produkcji rolnej, uprzednio u¿ytkowane jako tereny rolnicze, ale obecnie nie wykorzystywane ju¿ rolniczo. W kraju w dobrej kulturze rolnej utrzymywano rednio 95,7%
u¿ytków rolnych.
rednia wielkoæ gospodarstwa rolnego wynosi³a w czerwcu 2007 roku 2,80 ha,
w tym powierzchnia u¿ytków rolnych 2,23 ha (w kraju 7,24 ha, w tym 6,27 ha u¿ytków rolnych).
W porównaniu z rokiem 2005 (2,52 ha, w tym 2,00 ha to u¿ytki rolne), rednia wielkoæ gospodarstwa
rolnego nieznacznie zwiêkszy³a siê.
Dzia³alnoæ rolnicz¹ prowadzi³o w województwie ma³opolskim 281825 gospodarstw rolnych, czyli
87,7% wszystkich gospodarstw. To niewysoki wskanik, przy redniej dla kraju 92,7%. Da³ on województwu ma³opolskiemu 14 lokatê, przed województwem l¹skim (84,6%) i zamykaj¹cym tabelê województwem wiêtokrzyskim (84,3%). Przed dwoma laty udzia³ gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ
rolnicz¹ w ogólnej liczbie gospodarstw by³ nieco wy¿szy i wynosi³ 88,3%. Ogólna powierzchnia u¿ytków rolnych nale¿¹cych do gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ wynosi³a 684,5 tys. ha,
w tym 670,2 tys. ha u¿ytków rolnych w dobrej kulturze. Ponad 14 tys. ha u¿ytków rolnych w tych
gospodarstwach, czyli 2,1% pozostawa³o poza produkcj¹ roln¹.
Sporód gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ badanie wy³oni³o 265,1 tys. (94,1%)
gospodarstw prowadz¹cych wy³¹cznie dzia³alnoæ rolnicz¹ i 16,7 tys. (5,9%) gospodarstw prowadz¹cych, poza dzia³alnoci¹ rolnicz¹, tak¿e inny rodzaj dzia³alnoci zwi¹zanej z gospodarstwem rolnym,
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z której osi¹ga³y dochody. Podstawowym rodzajem dodatkowej dzia³alnoci by³a dzia³alnoæ us³ugowa z wykorzystaniem w³asnego sprzêtu rolniczego  dotyczy³a ona 30,8% gospodarstw prowadz¹cych
równoczenie dzia³alnoæ rolnicz¹ i inny rodzaj dzia³alnoci. Blisko 14% zajmowa³o siê przetwarzaniem drewna, a 12,7% osi¹ga³o dochody z agroturystyki. Najwiêcej gospodarstw prowadz¹cych równoczenie dzia³alnoæ rolnicz¹ i inny rodzaj dzia³alnoci by³o wród najmniejszych gospodarstw w
województwie. Ponad 36% takich gospodarstw dysponowa³o powierzchni¹ u¿ytków rolnych poni¿ej 1
ha.
Tradycyjnie i historycznie ma³opolskie rolnictwo charakteryzuje siê najwiêksz¹ liczb¹ najmniejszych gospodarstw rolnych, o powierzchni u¿ytków rolnych poni¿ej 1 ha. Tak¿e w roku 2007 wród gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ gospodarstwa najmniejsze stanowi³y 34,6% (w Polsce 27%). Gospodarstwa o powierzchni UR 1-2 ha stanowi³y 24,7% (w Polsce 16,2%), gospodarstwa z grupy obszarowej 2-3 ha oraz 3-5 ha
UR stanowi³y odpowiednio 15,3% i 15,8% (w Polsce 10,9% i 13,8%). Gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha UR
obejmowa³y 7,5% gospodarstw (w Polsce 16,6%), gospodarstwa licz¹ce 10-15 ha UR stanowi³y tylko 1,3%
(w Polsce 6,9%), a gospodarstwa o powierzchni u¿ytków rolnych 15-20 ha i gospodarstwa najwiêksze, o powierzchni powy¿ej 20 ha u¿ytków rolnych, obejmowa³y odpowiednio 0,3% i 0,4% ogólnej liczby gospodarstw
Wykres 69. Liczba gospodarstw rolnych prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ i powierzchnia
u¿ytków rolnych wed³ug grup obszarowych u¿ytków rolnych w 2007 roku

prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹, podczas gdy rednio w kraju udzia³ ten wynosi³ 3,2% i 5,3%.
Niewielu kieruj¹cych gospodarstwami rolnymi w województwie ma³opolskim posiada³o wykszta³cenie rolnicze lub kurs rolniczy. W 2007 roku by³o ich 32,1%, a w 2005 roku 29,7%. W Polsce wród kieruj¹cych
gospodarstwem rolnym blisko 41% posiada³o wykszta³cenie rolnicze. Województwo ma³opolskie lokuje siê ze
swoim wskanikiem na dole tabeli, przed województwem podkarpackim (30,9%) i zdecydowanie ostatnim województwem l¹skim (27,6%). rednim, policealnym lub wy¿szym wykszta³ceniem rolniczym legitymowa³o siê
w województwie ma³opolskim zaledwie 6,2% kieruj¹cych gospodarstwem rolnym (w Polsce 9,5%).
Od 1 stycznia 2006 r. wpis grup producentów rolnych do rejestru odbywa siê w trybie decyzji
administracyjnej wydawanej przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego.
W 2007 roku w rejestrze zarejestrowanych by³o 11 grup producentów rolnych, oraz 3 wstêpnie uznane
grupy owoców i warzyw. W ci¹gu roku z rejestru grup producenckich skrelono 2 grupy tj: 22 marca 2007
roku  Grupê Producenck¹ Wielopolanka Sp. z o.o. oraz 16 kwietnia 2007 r.  S¹deck¹ Grupê Producen-
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Tabela 76. Zestawienie rolniczych grup producentów rolnych oraz wstêpnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw wpisanych do Rejestru Marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego w latach 2002-2007 (stan na 31 XII 2007)
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tów Owoców i Warzyw Owoc £¹cki Sp. z o.o.

2. PRODUKCJA ROLINNA
Powierzchnia zasiewów w województwie ma³opolskim w 2007 r. wynosi³a 401,3 tys. ha i by³a mniejsza ni¿ przed rokiem o 2%. Na sektor publiczny przypada³o 1,3% ogólnej powierzchni zasiewów,
tj. 5,1 tys. ha, a na sektor prywatny 98,7%, tj. 396,3 tys. ha. Powierzchnia od³ogów i ugorów w gospodarstwach rolnych wynosi³a 16,5 tys. ha, co stanowi³o 4% powierzchni gruntów ornych. Area³ u¿ytków zielonych  ³¹k i pastwisk w porównaniu z rokiem poprzednim zwiêkszy³ siê o 6,1% i wyniós³ 236,0 tys. ha.
W 2007 r. uzyskano wy¿sze plony i zbiory podstawowych upraw rolnych ni¿ rok wczeniej, natomiast dla produkcji sadowniczej by³ to rok niekorzystny. Zbiory g³ównych upraw rolnych i ogrodniczych
w 2007 r. przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 zbo¿a ogó³em  853,4 tys. ton, tj. o 31,6% wiêcej od produkcji uzyskanej w 2006 r., w tym zbo¿a
podstawowe z mieszankami  776,6 tys. ton, czyli o 31,1% wiêcej ni¿ przed rokiem,
 rzepak i rzepik  12,5 tys. ton, tj. o 51,6% wiêcej ni¿ w 2006 r.,
 ziemniaki  888,8 tys. ton, tj. o 32,3% wiêcej ni¿ przed rokiem,
 buraki cukrowe  74,9 tys. ton, tj. o 13,1% wiêcej od zbiorów ubieg³orocznych,
 warzywa gruntowe  546,2 tys. ton, tj. o 1,7% wiêcej w porównaniu z rokiem ubieg³ym,
 owoce z drzew  91,4 tys. ton, tj. o 29,8% mniej ni¿ w 2006 r.,
 owoce jagodowe  26,3 tys. ton, tj. o 6,4% mniej od zbiorów z roku poprzedniego.
Powierzchnia uprawy zbó¿ ogó³em wynosi³a 260,7 tys. ha i by³a wiêksza ni¿ przed rokiem
o 7,8 tys. ha (o 3,1%). Udzia³ powierzchni zbó¿ w strukturze zasiewów wynosi³ 65%, tj. o 3,2 pkt
procentowego wiêcej ni¿ w 2006 r. W porównaniu z rokiem poprzednim powierzchnia zbó¿ podstawowych z mieszankami zwiêkszy³a siê o 6,8 tys. ha (o 2,8%) i wynosi³a 248,5 tys. ha. Zbo¿a intensywne (pszenica, jêczmieñ i pszen¿yto) uprawiano na powierzchni 170,0 tys. ha, tj. wiêkszej
o 1,8% ni¿ rok wczeniej. Udzia³ zbó¿ intensywnych w grupie zbó¿ podstawowych z mieszankami
stanowi³ 68,4% i by³ mniejszy o 0,7 pkt procentowego ni¿ w roku poprzednim. Zbo¿a ekstensywne
(¿yto, owies, mieszanki zbo¿owe) uprawiano na powierzchni 78,4 tys. ha, ich udzia³ w powierzchni
zbó¿ podstawowych z mieszankami wynosi³ 31,6% i wzrós³ o 0,7 pkt procentowego.
rednie plony zbó¿ ogó³em oszacowano na 32,7 dt z 1 ha, tj. o 7,1 dt z 1 ha (o 27,7%) wiêcej ni¿
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przed rokiem i o 2,1 dt z 1 ha (o 6,9%) wiêcej od rednich plonów z lat 2002-2006, a plony zbó¿
podstawowych z mieszankami na 31,3 dt z 1 ha, tj. o 6,8 dt z 1 ha (o 27,8%) wiêcej ni¿ rok wczeniej.
Wszystkie gatunki zbó¿ plonowa³y znacznie lepiej ni¿ w 2006 r.
Plony zbó¿ ozimych ³¹cznie z mieszankami oceniono na 32,4 dt z 1 ha, czyli o 7,9 dt (o 32,2%)
wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Zbo¿a jare ³¹cznie z mieszankami plonowa³y na poziomie 30,1 dt
z 1 ha, tj. o 5,5 dt (o 22,4%) wy¿szym ni¿ plony uzyskane w 2006 r.
Przy wiêkszej powierzchni uprawy i znacznie lepszych plonach zbiory zbó¿ podstawowych
z mieszankami wynosi³y 776,6 tys. ton i by³y wiêksze od osi¹gniêtych w 2006 r. o 184,2 tys. ton
(o 31,1%). Zbó¿ ozimych zebrano 398,2 tys. ton, tj. o 39,6% wiêcej ni¿ przed rokiem, a zbó¿ jarych
378,4 tys. ton (wiêcej o 23,2%).
Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku wynosi³a 4,1 tys. ha, co oznacza wzrost w stosunku do
roku poprzedniego o 37%, a w porównaniu ze redni¹ powierzchni¹ z lat 2002-2006 wzrost o 71,8%.
Area³ rzepaku jarego stanowi³ 2,5% ogólnej powierzchni rzepaku i rzepiku. Plonowanie rzepaku
i rzepiku oszacowano na poziomie 30,5 dt z 1 ha, tj. wy¿ej ni¿ w 2006 r. o 2,9 dt z 1 ha (o 10,5%).
Powierzchnia uprawy ziemniaków wynosi³a 50,1 tys. ha i by³a wiêksza w ujêciu rocznym o 11,9%,
a w porównaniu ze redni¹ powierzchni¹ z lat 2002-2006 mniejsza o 9,4%. Zbiory ziemniaków wynios³y 888,8 tys. ton i by³y wiêksze od s³abych zbiorów z 2006 r. o 217,1 tys. ton (o 32,3%).
Buraki cukrowe uprawiano na powierzchni 1,2 ha, tj. mniejszej o 14,7% ni¿ przed rokiem. Zbiory
buraków cukrowych przy rednim plonie 626 dt z 1 ha oszacowano na 74,9 tys. ton. Zbiory te by³y
o 13,1% wy¿sze od uzyskanych w roku poprzednim. Buraki zosta³y wysiane bardzo wczenie. NiewyWykres 71. Struktura zbiorów warzyw gruntowych w 2007 roku
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starczaj¹ce zasoby wody w kwietniu i maju utrudni³y wschody i spowolni³y pocz¹tkowy rozwój rolin.
Póniejsze warunki pogodowe by³y korzystne. Wegetacja buraków by³a wyd³u¿ona, a dostateczna
iloæ wilgoci jesieni¹ sprzyja³a przyrostowi masy korzeni i osi¹gniêciu wysokich plonów.
Ogólna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych (z uwzglêdnieniem uprawy w ogrodach przydomowych) wynosi³a 20,3 tys. ha i by³a mniejsza ni¿ w 2006 r. o 9,5%. £¹cznie zbiory warzyw wyszacowano na 546,2 tys. ton, tj. wiêcej o 1,7% od uzyskanych w roku ubieg³ym.
Produkcja owoców z drzew w 2007 r. wynosi³a 91,4 tys. ton i by³a mniejsza od produkcji z roku
poprzedniego o 29,8%. Najwiêksze obni¿enie zbiorów wyst¹pi³o w przypadku jab³oni (o 38%). G³ówn¹
przyczyn¹ niskich zbiorów owoców by³y uszkodzenia kwiatów i zawi¹zków w wyniku nocnych przy-
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mrozków siêgaj¹cych -7, -8 Co, które wyst¹pi³y w pierwszych dniach maja.
£¹czne zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wynosi³y 26,3 tys. ton i
by³y ni¿sze od ubieg³orocznych o 6,4%.

3. PRODUKCJA ZWIERZÊCA
Uogólnione wyniki badania reprezentacyjnego w 2007 roku wykaza³y w rolnictwie województwa
ma³opolskiego zmiany w zakresie wielkoci pog³owia podstawowych gatunków zwierz¹t w stosunku do wyników badania z 2005 roku.
Zwiêkszy³o siê w stosunku do roku 2005 pog³owie:
 trzody chlewnej o 8,8 tys. sztuk, tj. o 1,7% (w Polsce o 4,5%)
 owiec o 6,0 tys. sztuk, tj. o 6,5% (w Polsce o 3,3%)
 kóz o 3,9 tys. sztuk, tj. o 23,3% (w Polsce o 4,3%)
Zmniejszy³o siê natomiast pog³owie:
 byd³a o 20,7 tys. sztuk, tj. o 7,5% (w Polsce wzros³o o 6,8%)
 koni o 1,0 tys. sztuk, tj. o 3,4% (w Polsce wzros³o o 6,0%)
 drobiu kurzego o 360,4 tys. sztuk, tj. o 5,3% (w Polsce wzros³o o 4,3%)
Na 1 gospodarstwo rolne prowadz¹ce dzia³alnoæ rolnicz¹ w województwie ma³opolskim przypada³o w 2007 roku:
 byd³a  0,9 szt. (w Polsce 2,4 szt.),
 trzody chlewnej  1,9 szt. (w Polsce 7,7 szt.),
 owiec  0,4 szt. (w Polsce 0,1 szt.),
 kóz  0,1 szt. (tak jak w Polsce),
 koni  0,1 szt. (tak jak w Polsce),
 drobiu ogó³em  25,5 szt. (w Polsce 66,2 szt.),
 w tym drobiu kurzego  22,9 szt. (w Polsce 57,5 szt.).
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Zwierzêta gospodarskie posiada³o 196,2 tys. gospodarstw rolnych w województwie ma³opolskim,
czyli 61% ogó³u gospodarstw rolnych i 69,6% prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹. Wród gospodarstw
utrzymuj¹cych zwierzêta przewa¿a³y gospodarstwa ma³e  po³owa gospodarstw posiadaj¹cych inwentarz ¿ywy nie przekracza³a powierzchni 2 ha u¿ytków rolnych.
W najmniejszych obszarowo gospodarstwach (tj. u¿ytkuj¹cych poni¿ej 1 ha u¿ytków rolnych) obejmuj¹cych dzia³ki rolne i bezrolnych w³acicieli zwierz¹t znajdowa³a siê znacz¹ca iloæ inwentarza ¿ywego:
2,5% pog³owia byd³a, 1,4% pog³owia trzody chlewnej, 4,1% pog³owia owiec, 2,7% pog³owia koni, 30%
pog³owia kóz i 18,4% pog³owia drobiu kurzego (w kraju 0,6% byd³a, 0,7% trzody chlewnej, 4,9% owiec,
3,2% koni, 22,7% kóz i 20,5% drobiu kurzego). Najwiêcej zwierz¹t podstawowych gatunków utrzymywa³y gospodarstwa o powierzchni od 3 do 10 ha u¿ytków rolnych. Tylko kozy i drób kurzy przewa¿a³y
w gospodarstwach ma³ych, poni¿ej 2 ha UR.
Byd³o utrzymywa³o 90,9 tys. ma³opolskich gospodarstw rolnych, tj. 32,3% wszystkich gospodarstw
prowadz¹cych w 2007 roku dzia³alnoæ rolnicz¹ (w Polsce 30%) i 46,3% gospodarstw utrzymuj¹cych zwierzêta. Pog³owie byd³a wynosi³o 254,3 tys. sztuk i stanowi³o zaledwie 4,3% pog³owia krajowego. Najwiêcej
byd³a, blisko 29% ca³ego pog³owia, utrzymywano w gospodarstwach o powierzchni od 3 do 5 ha UR.
W grupie gospodarstw najmniejszych, o powierzchni u¿ytków rolnych poni¿ej 1 ha, byd³o utrzymywa³o tylko 4,9% gospodarstw. Najwy¿szy odsetek gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
i utrzymuj¹cych byd³o odnotowano w grupie gospodarstw o powierzchni u¿ytków rolnych od 10 do 15 ha
(71,5%) i w grupie gospodarstw od 5 do 10 ha UR (71,3%).
Na jedno gospodarstwo utrzymuj¹ce byd³o w województwie ma³opolskim przypada³o rednio 2,8 sztuk
(w Polsce 8,2 szt.).
Wród gospodarstw utrzymuj¹cych byd³o 68,1% posiada³o zaledwie jedn¹ lub dwie sztuki. Ponad
10 sztuk byd³a stwierdzono tylko w 3,3% gospodarstw (w Polsce odsetek ten wynosi³ 21,3%). W gospodarstwach posiadaj¹cych jedn¹ lub dwie sztuki byd³a skupione by³o 33,7% ma³opolskiego pog³owia (w Polsce tylko 7,9%). W gospodarstwach o znacznej koncentracji pog³owia, powy¿ej 30 sztuk
b
y
d
³
a
w jednym gospodarstwie, znajdowa³o siê zaledwie 5,9% pog³owia (w kraju 39,1% pog³owia). Obsada
byd³a na 100 ha UR wynosi³a 37,2 sztuk i by³a zbli¿ona do redniej krajowej  36,9 szt.
Chowem i hodowl¹ trzody chlewnej zajmowa³o siê w województwie ma³opolskim 64,9 tys. gospodarstw rolnych, czyli 23% wszystkich gospodarstw prowadz¹cych w 2007 roku dzia³alnoæ rolnicz¹
(w Polsce 27,8%) i jedna trzecia wszystkich gospodarstw posiadaj¹cych zwierzêta gospodarskie.
Pog³owie trzody chlewnej wynosi³o 533,4 tys. sztuk, co stanowi³o zaledwie 2,9% krajowego pog³owia.
Na 1 gospodarstwo utrzymuj¹ce trzodê chlewn¹ przypada³o rednio tylko 8,2 szt. (w Polsce 27,9 szt.).
Ponad po³owa (56,6%) gospodarstw utrzymuj¹cych winie posiada³o tylko jedn¹ lub dwie sztuki. Gospodarstwa te skupia³y 10,3% ca³ego pog³owia trzody chlewnej. W Polsce odpowiednio 26% gospodarstw
utrzymuj¹cych winie posiada³o jedn¹ lub dwie winie i skupia³o 1,5% ca³kowitego pog³owia.
Specjalistyczne gospodarstwa ukierunkowane na produkcjê ¿ywca, posiadaj¹ce 50 i wiêcej sztuk
trzody chlewnej, stanowi³y tylko 2,2% wszystkich gospodarstw utrzymuj¹cych trzodê i skupia³y 30,1%
pog³owia trzody w Ma³opolsce (w kraju odpowiednio: 11,3% gospodarstw i 66,1% pog³owia trzody).
Najwiêkszy udzia³ w pog³owiu trzody chlewnej mia³y gospodarstwa utrzymuj¹ce od 10 do 49 sztuk
wiñ. Stanowi³y one 19,3% gospodarstw posiadaj¹cych trzodê chlewn¹, ale skupia³y blisko 47% pog³owia. W Polsce gospodarstw takich by³o 35,2% i skupia³y tylko 27,2% pog³owia. Obsada trzody
chlewnej na 100 ha gruntów ornych wynosi³a 131,5 sztuk, przy redniej obsadzie dla Polski 157,5 szt.
Wród najmniejszych gospodarstw utrzymuj¹cych trzodê chlewn¹, o powierzchni u¿ytków rolnych poni¿ej 1 ha, 91,3% posiada³o tylko jedn¹ lub dwie sztuki wiñ, a 0,8% utrzymywa³o wiêcej ni¿
10 sztuk trzody chlewnej. W grupie gospodarstw posiadaj¹cych i hoduj¹cych winie o powierzchni
u¿ytków rolnych od 3 do 5 hektarów, niemal po³owa (48,7%) utrzymywa³a tylko jedn¹ lub dwie sztuki,
29,5% od 3 do 9 sztuk, a pozosta³e 21,8% gospodarstw posiada³o wiêcej ni¿ 10 sztuk trzody chlewnej.
W gospodarstwach rolnych o najwiêkszej skali chowu, powy¿ej 50 sztuk w jednym gospodarstwie, 3,4%
pog³owia odnotowano w gospodarstwach o powierzchni u¿ytków rolnych poni¿ej 5 ha, 21,8% pog³owia
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skupione by³o w gospodarstwach o powierzchni UR od 5 do 10 ha, 29% pog³owia utrzymywa³y gospodarstwa od 10 do 20 ha UR, a 45,8% -gospodarstwa o najwiêkszej powierzchni, powy¿ej 20 ha UR.
Chów koni prowadzi³o 20,8 tys. gospodarstw rolnych, tj. 7,4% wszystkich gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ (w Polsce 6,3%) i 10,6% gospodarstw posiadaj¹cych zwierzêta gospodarskie. Stanowi³y one istotn¹ czêæ, bo blisko 14% wszystkich krajowych gospodarstw utrzymuj¹cych
konie. Pog³owie koni w województwie ma³opolskim wynosi³o 29,7 tys. sztuk, czyli 9% pog³owia krajowego. rednio na jedno gospodarstwo prowadz¹ce chów koni przypada³o tylko 1,4 szt. (w Polsce 2,2 szt.).
Prawie 80% gospodarstw utrzymuj¹cych konie posiada³o tylko jednego i te jednokonne gospodarstwa rolne skupia³y 56,2% pog³owia koni (w Polsce odpowiednio 61,4% gospodarstw i tylko 28,3%
pog³owia). W wielu z tych gospodarstw koñ nadal u¿ywany jest jako dodatkowa si³a poci¹gowa. Dwa
konie utrzymywa³o 11,5% gospodarstw skupiaj¹c ponad 16% pog³owia. Trzy i wiêcej koni posiada³o
8,5% gospodarstw, odnotowano w nich blisko 28% pog³owia. W kraju wiêcej ni¿ trzy konie ustalono
w 20,6% gospodarstw utrzymuj¹cych ten gatunek i skupia³y one ponad 55% krajowego pog³owia. Obsada koni na 100 ha UR wynosi³a w województwie ma³opolskim 4,3 szt., przy redniej krajowej 2,1 szt.
Owce stanowi³y nadal ma³opolsk¹ specjalnoæ produkcji zwierzêcej. Pog³owie owiec w województwie wynios³o 98,9 tys. sztuk. W województwie ma³opolskim skupi³o siê 29,4% ca³ego krajowego pog³owia tego gatunku. Chów i hodowlê owiec prowadzi³o 6,3 tys. gospodarstw, czyli 2,2% gospodarstw
prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ (w Polsce zaledwie 0,7%) i 3,2% gospodarstw utrzymuj¹cych zwierzêta
gospodarskie. rednio na jedno gospodarstwo posiadaj¹ce owce przypada³o w Ma³opolsce 15,6 sztuk
(w Polsce 20,4 szt.).
Prawie po³owa gospodarstw utrzymuj¹cych owce posiada³o je w iloci 4 i mniej sztuk, natomiast
15% gospodarstw posiada³o od 5 do 9 sztuk owiec. W blisko 36% gospodarstw utrzymuj¹cych ten
gatunek zwierz¹t by³o 10 i wiêcej sztuk owiec i te gospodarstwa skupi³y 86,6% pog³owia (w kraju
odpowiednio: 35,6% gospodarstw i 88,6% pog³owia owiec).
Odsetek pog³owia owiec w gospodarstwach o najmniejszej skali chowu owiec, tj. 1-4 sztuki zmniejsza³ siê wraz ze wzrostem powierzchni u¿ytków rolnych w gospodarstwie. W gospodarstwach o powierzchni poni¿ej 1 ha UR odsetek ten wynosi³ 32,3%, natomiast w gospodarstwach o powierzchni
powy¿ej 5 ha UR -4,9%. W gospodarstwach o skali chowu powy¿ej 50 sztuk owiec odsetek pog³owia
zdecydowanie rós³ ze wzrostem powierzchni u¿ytków rolnych w gospodarstwie. I tak w gospodarstwach najmniejszych, poni¿ej 1 ha UR odsetek ten wynosi³ 0,4%, a w gospodarstwach powy¿ej 5 ha
UR 79%. Obsada owiec na 100 ha UR wynios³a 14,5 sztuk, co da³o pierwsz¹ lokatê w kraju w zakresie
tej cechy, przy redniej dla kraju 2,1 szt.
Kozy utrzymywane w województwie ma³opolskim równie¿ stanowi³y istotn¹ czêæ krajowego pog³owia  14,4%. Blisko 21 tysiêcy kóz da³o nam pierwsz¹ lokatê w kraju w zakresie liczebnoci pog³owia. Chów kóz prowadzi³o 9,4 tys. gospodarstw, czyli 3,4% wszystkich gospodarstw prowadz¹cych
dzia³alnoæ rolnicz¹ (w Polsce 2,1%) i 4,8% gospodarstw utrzymuj¹cych zwierzêta gospodarskie. rednio
na jedno gospodarstwo prowadz¹ce chów lub hodowlê kóz przypada³o w województwie ma³opolskim
2,2 sztuki (w Polsce 2,8 szt.). Kozy to zwierzêta typowe dla ma³ych gospodarstw. Wród gospodarstw
utrzymuj¹cych kozy w województwie ma³opolskim, blisko 64% mieci³o siê w grupach obszarowych
poni¿ej 2 ha u¿ytków rolnych (w Polsce 46,6%). Gospodarstwa takie utrzymywa³y 64,6% pog³owia.
Gospodarstwa o powierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cych 5 ha stanowi³y zaledwie 5,6% gospodarstw posiadaj¹cych kozy. Skupia³y one 6,8% pog³owia tego gatunku. Ponad 90% gospodarstw posiada³o mniej ni¿ 5 sztuk kóz. Zaledwie 57 gospodarstw w województwie utrzymywa³o stada produkcyjne przekraczaj¹ce 10 sztuk. Skupia³y one jednak ponad 4% pog³owia. Obsada kóz na 100 ha UR
wynios³a rednio 3 szt., przy przeciêtnej dla kraju zaledwie 0,9 szt.
Drób kurzy utrzymywa³o 167,0 tys. gospodarstw rolnych, tj. 59,3% wszystkich gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ (w Polsce 52,8%) i ponad 85% gospodarstw posiadaj¹cych inwentarz
¿ywy. Pog³owie drobiu kurzego wynosi³o 6,4 mln sztuk, czyli tylko 4,7% krajowego pog³owia. rednio
na jedno gospodarstwo utrzymuj¹ce kury przypada³o 39 sztuk (w Polsce 109 szt.). W 93,6% gospodarstw posiadaj¹cych drób kurzy, prowadzono chów przydomowy w iloci 50 sztuk i mniej. Gospodar-

stwa te skupia³y ³¹cznie 39,8% pog³owia (w Polsce odpowiednio 89,8% gospodarstw i zaledwie 15,2%
pog³owia). Ponad 500 sztuk drobiu zarejestrowano w 0,1% gospodarstw i skupi³y one prawie po³owê
(49,5%) ca³ego pog³owia drobiu kurzego w województwie (w kraju 0,3% gospodarstw i 78,4% pog³owia). Ponad 32% pog³owia drobiu kurzego stanowi³y brojlery kurze utrzymywane w 14 tys. gospo-
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Tabela 78. Liczba gospodarstw ekologicznych w 2007 roku

ród³o: dane IJHARS

darstw. Obsada drobiu kurzego na 100 ha gruntów ornych wynosi³a 1589 sztuk, przy redniej dla
Polski 1170 sztuk.

4. ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Na koniec grudnia 2007 r. na terenie województwa ma³opolskiego zarejestrowano 1623 gospodarstwa ekologiczne o ca³kowitej powierzchni 27 332,95 ha.
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Z zestawienia wynika, ¿e najwiêcej gospodarstw ekologicznych znajduje siê na terenie powiatu
limanowskiego, nowos¹deckiego, gorlickiego i bocheñskiego.
Sektor rolnictwa ekologicznego znajduje siê w pocz¹tkowej fazie budowania rynku dla swoich
produktów. Podstawow¹ form¹ dystrybucji eko-produktów jest bezporednia dostawa od rolnika do
konsumenta. Taki system wymiany wzmacnia powi¹zanie rolników z konsumentami, co jest jednym
z g³ównych za³o¿eñ rolnictwa ekologicznego. Mimo tej formy sprzeda¿y 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, do obrotu rynkowego mo¿na
wprowadzaæ tylko takie produkty ekologiczne, 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 2007 r. upowa¿nienie Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie do
kontrolowania gospodarstw ekologicznych na terenie ca³ego kraju uzyska³o dziewiêæ jednostek, przy
czym szeæ 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., Biocert Ma³opolska Sp. z o.o,
PCBC S.A,
W systemie obs³ugi rolnictwa ekologicznego oprócz firm kontrolnych upowa¿nionych do nadawania atestu gospodarstwom ekologicznym dzia³a równie¿ instytucja nadzoruj¹ca proces certyfikacji gospodarstw (Wojewódzki Inspektorat Handlu Artyku³ami Rolno-Spo¿ywczymi w Krakowie) oraz jednostka spe³niaj¹ca rolê p³atnika dotacji któr¹ jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. PROMOCJA MA£OPOLSKIEJ WSI I PRODUKCJI ROLNICZEJ
Maj¹c na celu promocjê tradycyjnych produktów spo¿ywczych i ma³opolskiego rolnictwa. Samorz¹d województwa ma³opolskiego w 2007 roku zrealizowa³ i inicjowa³ wiele ciekawych przedsiêwziêæ.
Sporód nich do najwa¿niejszych nale¿¹:

Województwo Ma³opolskie ju¿ po raz ósmy uczestniczy³o w przedsiêwziêciu pn. Inicjatywa Pozytywistyczna Polski Producent ¯ywnoci organizowanym przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu.
W dniu 23 maja 2007 r. w Krakowie odby³ siê pierwszy etapu konkursu (wojewódzkiego) zg³oszonych zosta³o 20 firm. Kapitu³a Województwa Ma³opolskiego ds. Inicjatywy Pozytywistycznej Polski
Producent ¯ywnoci 2007 sporód zg³oszonych wy³oni³a i nominowa³a 8 produktów do tytu³u Polski
Producent ¯ywnoci 2007. S¹ to: czterojajeczny makaron wielicki Przedsiêbiorstwa Produkcyjno Handlowego s.c.  Wytwórnia Makaronów J.G. Majka, kie³basa wiejska  Cecylia, Adam, Mariusz
Lenart, F.P.H. Zak³ad Masarski, Spó³ka Jawna, kie³basa naturalna  Wyrób wêdlin tradycyjnych, Wolarek sp.j., Nowa Wie Szlachecka; woda mineralna Kryniczanka  Uzdrowisko Krynica ¯egiestów S.A;
bryndza S¹decka- Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarskiej w Nowym S¹czu; chleb Jurajski  Zofia Rydzyk, PPUH Patrycja & Pawe³, Kwaniów Górny; winie w ¿elu  Fru¿elina  Przetwórnia Owoców
Warzyw Prospona Sp. z o.o.; ogórki konserwowe w zalewie musztardowej  Zak³ad Przetwórstwa
Owoców i Warzyw Stanis³aw Tracz.
Sporód wymienionych, firmy:
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 Eliminacje Wojewódzkie przedsiêwziêcia pn. Inicjatywa Pozytywistyczna Polski Producent ¯ywnoci
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 Uzdrowisko Krynica-¯egiestów S.A. w Krynicy Zdrój za produkt: WODA MINERALNA KRYNICZANKA
 Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA Sp. z o.o. w Nowym S¹czu za produkt: FRUZELINA  WISNIE W ZELU
 P.P.U.H. Patrycja & Pawe³ w Kwaniowie Górnym za produkt: CHLEB JURAJSKI
 P.P.H. Wytwórnia Makaronów S.C. J.G. Majka w Tomaszkowicach za produkt: CZTEROJAJECZNY MAKARON WIELICKI
Ostatecznie otrzyma³y w etapie ogólnopolskim konkursu tytu³ Polski Producent ¿ywnoci 2007.
Podczas wystawy odby³o siê równie¿ wrêczenie certyfikatów Europass uczniom szko³y, którzy uczestniczyli w miêdzynarodowych sta¿ach zawodowych w ramach szkolnych projektów Leonardo da Vinci.
Ju¿ od czterech lat w drugi weekend czerwca na Placu Wolnica odbywa siê wiêto chleba po³¹czone z Festiwalem Produktów Regionalnych. Jest to spotkanie piekarzy i wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych z szerok¹ publicznoci¹. Podczas tego wydarzenia mo¿na by³o zobaczyæ tradycyjne metody wytwarzania chleba. Wystawcy prezentuj¹cy siê na placu przedstawili tradycyjne produkty
spo¿ywcze pochodz¹ce i charakterystyczne dla Ma³opolski, które mo¿na by³o równie¿ degustowaæ.
Wystawa na Miêdzynarodowych Targach FARMA by³a kolejn¹ wspania³¹ okazj¹ do zaprezentowania, na tak presti¿owej imprezie, dorobku i osi¹gniêæ z zakresu obszarów wiejskich Województwa
Ma³opolskiego.
Wystawcy na stoisku Województwa Ma³opolskiego:
 Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe s.c.  Wytwórnia Makaronów J.G. Majka,
 PPUH Patrycja & Pawe³, Kwaniów Górny,
 Kazimierz Furczoñ, Bacówka u Kazka,
 Konsorcjum Producentów Kie³basy Lisieckiej,
 PPUH  T³ocznia Maurera.
Jednym z punktów w programie Targów by³o rozdanie presti¿owych nagród w Konkursie Nasze
Kulinarne Dziedzictwo  Pere³ 2007. Z Województwa Ma³opolskiego to wyró¿nienie otrzyma³ Pan
Kazimierz Furczoñ za redyko³kê.
Udzia³ Województwa Ma³opolskiego w zadaniach o charakterze rolniczym m.in. Kiermasz Wyrobów Regionalnych w Mylenicach w 2006 r., wiêto Samorz¹du Terytorialnego w Krakowie
w dniu 16 czerwca 2006 r., Ma³opolskie wiêto Warzyw w Gminie Igo³omia  Wawrzeñczyce w dniu
2 wrzenia 2007 r., XVII Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza Agropromocja w Nawojowej 8-9 wrzenia 2007 r., X Jubileuszowa Edycja Powiatowego wiêta Owocobrania w £ukowicy w dniu 23 wrzenia 2007 r., konferencja pt. Jak wykorzystaæ tradycje kultury w edukacji patriotycznej, odbywaj¹ca
siê w Krakowie w dniach 21-23 wrzenia 2007 r., III Ogólnopolska Konferencja pt.: Turystyka wiejska
i promocja produktu lokalnego odbywaj¹ca siê w dniu 13 grudnia 2007 r. w Centrum Kongresowym
Akademii Rolniczej w Krakowie.
W roku 2007 wpisane zosta³y 4 produkty na Listê Produktów Tradycyjnych: ¿urek po krakowsku,
barszcz czerwony krakowski, balsam kapucyñski, karp zatorski.
Dotychczas na Listê Produktów Tradycyjnych wpisane s¹ 24 wyrobów. Poza ww. s¹ to: bundz/
bunc, redyko³ka, bryndza podhalañska, ¿entyca, oscypek (oszczypek), kie³basa lisiecka, tuszka gêsi
zatorskiej, chleb pr¹dnicki, precelek krakowski, jod³ownicki ko³acz z serem, obwarzanek krakowski, jab³ka ³¹ckie, jab³ko z Raciechowic, nasiona fasoli Piêkny Ja z Doliny Dunajca, charsznicka kapusta kwaszona, ³ukowicka liwka suszona, suska sechloñska, liwowica ³¹cka, liwowica wyborna, sól wielicka.
W 2007 roku zarejestrowano pierwszy w Polsce produkt regionalny, jest nim Bryndza Podhalañska. Zarejestrowany produkt bêdzie oznaczony symbolem Chronionej Nazwy Pochodzenia. Opakowania zawieraj¹ce oryginalny produktów przeznaczonych do sprzeda¿y oprócz nazwy BRYNDZA PODHALAÑSKA bêdzie posiad³ umieszczone logo lub logo i napis Chroniona Nazwa Pochodzenia.
Dopuszcza siê wykorzystanie na opakowaniu skrótu Ch.N.P
W 2007 roku Departament rodowiska i Rozwoju Wsi UMWM w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej realizowa³ jeden projekt wspó³pracy dotycz¹cy tematyki produktów tradycyjnych i regionalnych
z francuskim Regionem Rhone-Alpes.
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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 2007 osi¹gnê³a wartoæ
53 889,6 mln. z³, co stanowi³o 6,5% potencja³u przemys³owego kraju. Udzia³ województwa w produkcji
przemys³owej Polski w latach 1999-2005 stopniowo siê obni¿a³. W roku 1999 wynosi³ 7%, a w roku
2005 ju¿ tylko 6,1%. 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. Nale¿y podkreliæ, ¿e w ramach przetwórstwa przemys³owego województwa, maj¹cego decyduj¹cy wp³yw na kondycjê ca³ego sektora, realizowane jest ponad 90% sprzeda¿y przemys³u ogó³em.
W ostatnich dwóch latach (2006 i 2007) udzia³ produkcji sprzedanej przemys³u stopniowo wzrasta³. W 2007 roku dynamika wzrostu w stosunku do roku poprzedniego wynios³a 112,4%.
Tabela 79. Produkcja sprzedana przemys³u wg rodzajów dzia³alnoci (sekcje PKD)

ród³o: Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego luty 2000 r, kwiecieñ 2002 r, I kwarta³ 2004 r., I kwarta³ 2006 r.,
I kwarta³ 2007, I kwarta³ 2008

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, oraz
I kwarta³ 2008 r.

177

GOSPODARKA: V. Przemys³

Tabela 80. Udzia³ produkcji sprzedanej przemys³u na tle kraju wg poszczególnych
rodzajów dzia³alnoci

W przetwórstwie przemys³owym pod wzglêdem wielkoci sprzeda¿y w 2007 roku dominowa³y:
produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów (15,5%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep (9,8%), produkcja wyrobów z metali (9,6%), produkcja wyrobów chemicznych (8,6%) oraz
produkcja metali (8,3%).
Wykres 72. Struktura sprzeda¿y w najwa¿niejszych bran¿ach przetwórstwa przemys³owego
w 2007 roku

GOSPODARKA: V. Przemys³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego, I kwarta³ 2008

Do bran¿ charakteryzuj¹cych siê najwy¿sz¹, ponad 150%-tow¹ dynamik¹ sprzeda¿y w latach 19992007 nale¿a³y: produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (266,9%) produkcja masy w³óknistej oraz papieru (263%), produkcja wyrobów z metali (239,2%), produkcja drewna i wyrobów z drewna
oraz ze s³omy i wikliny (225,9%), produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (212,9%), produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych (203,6%), dzia³alnoæ wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych noników informacji (201,7%), produkcja mebli i pozosta³a
dzia³alnoæ produkcyjna (182,8%), produkcja wyrobów chemicznych (173,4%), w³ókiennictwo (168,5%),
produkcja artyku³ów spo¿ywczych i napojów (160,6%) produkcja maszyn i urz¹dzeñ (156,6%).
Umiarkowany wzrost sprzeda¿y nast¹pi³ w produkcji skór wyprawianych i wyrobów z nich (124,7%),
produkcji pozosta³ego sprzêtu transportowego (122,3%) oraz produkcji sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych,
telewizyjnych i telekomunikacyjnych (115,3%). Niewielki spadek sprzeda¿y odnotowano w produkcji
metali (99%) oraz w produkcji odzie¿y i wyrobów futrzarskich (89,4%).
Ponadto, warto zauwa¿yæ, i¿ najwiêksza ponad 30% dynamika sprzeda¿y w skali roku (20062007) wyst¹pi³a wy³¹cznie w produkcji maszyn biurowych i komputerów (wzrost o 31,6%), wzrost zanotowa³y równie¿ bran¿e: produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych (wzrost o 25%), produkcja
drewna i wyrobów z drewna oraz ze s³omy i wikliny i produkcja sprzêtu transportowego (wzrost o 20%),
spadek w ci¹gu roku odnotowa³y trzy bran¿e: produkcja sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych telewizyjnych
i telekomunikacyjnych (4,6%), w³ókiennictwo (3,5%), dzia³alnoæ wydawnicza; poligrafia i reprodukcja
zapisanych noników informacji (3,3%).
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Tabela 81. Produkcja wybranych wyrobów wed³ug PKWiU

ród³o: Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego, I kwarta³ 2008

Na koniec 2007 roku na terenie województwa ma³opolskiego zarejestrowanych by³o 33 485 podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoæ przemys³ow¹ (³¹cznie z zak³adami osób fizycznych)
i w stosunku do 2006 roku liczba ta nie uleg³a zmianie. W sektorach: górnictwo zarejestrowano
165 podmiotów, przetwórstwa przemys³owego 32 999 podmioty, wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz, wodê 321 podmiotów.
W latach 1999-2007 zanotowano ni¿sz¹ dynamikê wzrostu zarejestrowanych podmiotów przemys³owych w stosunku do pozosta³ych sektorów (101,3%), co mia³o bezporedni wp³yw na spadek udzia³u jednostek przemys³owych w ogólnej liczbie podmiotów.
W 2007 roku struktura podmiotów przemys³owych prowadz¹cych dzia³alnoæ przemys³ow¹ wed³ug powiatów w województwie ma³opolskim przedstawia³a siê nastêpuj¹co: w 8 powiatach zanotowano spadek liczby podmiotów (najwiêkszy regres mia³ miejsce w Krakowie  spadek o 2%), w jednym
powiecie (d¹browskim) wskanik utrzyma³ siê na takim samym poziomie jak w 2006 roku, natomiast
w 13 powiatach wzros³a liczba zarejestrowanych podmiotów przemys³owych (o 4,6% w powiecie miechowskim, o 3,7% w powiecie nowos¹deckim, o 3,3% w powiecie limanowskim).
Najwy¿sza koncentracja jednostek przemys³owych w województwie, w przeliczeniu na 1000 mieszkañców, od wielu lat wystêpuje w zachodniej czêci Ma³opolski  powiat wadowicki (24), suski (22).
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2. ROZMIESZCZENIE PRZESTRZENNE PODMIOTÓW PROWADZ¥CYCH DZIA£ALNOÆ
PRZEMYS£OW¥

Mapa 23. Podmioty przemys³owe zarejestrowane w systemie REGON na 1000 mieszkañców 
stan na 31 XII 2007r.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie rejestru REGON, Urz¹d Statystyczny w Krakowie 2008
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3. ZATRUDNIENIE W PRZEMYLE
Przeciêtne zatrudnienie w przemyle województwa w 2007 roku wynios³o 178 977 osób, co stanowi³o 7% zatrudnionych w tym sektorze w kraju. W porównaniu z 2006 rokiem województwo odnotowa³o
wzrost przeciêtnego zatrudnienia w przemyle o 3,1%, (w kraju wzrost o 3,4%).
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 2003 o 4 073 osoby, w kolejnych latach tendencja ta zosta³a podtrzymana  w 2005 wzrost o 3 729 osób, w 2006 wzrost o 2 355, a w 2007 roku wzrost o 5 448. Pomimo
sta³ego wzrostu zatrudnienia w przemyle przez ostatnie lata, zatrudnienie w 2007 roku w stosunku do
roku 1999 by³o ni¿sze o 17,4%.
Nale¿y podkreliæ, i¿ jedn¹ z g³ównych przyczyn tak wyranego spadku zatrudnienia w przemyle
stanowi³ 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.
W latach 2001-2003 nast¹pi³a najwiêksza dynamika spadku zatrudnienia w górnictwie i kopalnictwie. Rok 2005 przyniós³ skokowy wzrost, który pozwoli³ na osi¹gniêcie poziomu zatrudnienia zbli¿onego do 1999 roku. Kolejne lata 2006 i 2007 to spadek poziomu zatrudnienia, w 2007 roku wskanik
zatrudnienia utrzyma³ siê na poziomie niewiele ponad 3 tys. osób.
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W przetwórstwie przemys³owym maj¹cym decyduj¹cy ponad 87% wp³yw na poziom zatrudnienia
w przemyle regionu ogó³em, zanotowano równie¿ znacz¹cy spadek dynamiki zatrudnienia, która osi¹gnê³a w latach 1999-2007 wskanik 80,8. Warto zaznaczyæ, i¿ od 2003 roku obserwuje siê stopniowy
wzrost zatrudnienia w tym sektorze  w 2007 roku by³ on wy¿szy o 3,8% w stosunku do roku 2006.
Charakterystycznym zjawiskiem wykazanym w latach 2003-2005 by³ wyrany wzrost liczby zatrudnionych w podmiotach zwi¹zanych z zaopatrywaniem w energiê elektryczn¹, gaz i wodê. Lata
2006-2007 charakteryzuj¹ siê jednak zatrzymaniem dynamiki wzrostu, w efekcie rok 2007 zamkn¹³ siê
spadkiem poziomu zatrudnienia o 345 osób w stosunku do roku 2006.
Tabela 82. Struktura przeciêtnego zatrudnienia w przemyle (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 2007r., I kwarta³ 2008 r.

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 2008

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 1999-2007 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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GOSPODARKA: V. Przemys³

Tabela 83. Udzia³ przeciêtnego zatrudnienia w województwie na tle kraju

Szczególnie silna dynamika spadkowa (wskanik poni¿ej 60) w badanym okresie mia³a miejsce
w przypadku: produkcji metali (27,6), w³ókiennictwa (43,7), produkcji sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych,
telewizyjnych i telekomunikacyjnych (54,4), produkcji skór wyprawionych i wyrobów z nich (54,4).

GOSPODARKA: V. Przemys³

Tabela 84. Przeciêtne zatrudnienie w wybranych dzia³ach przetwórstwa przemys³owego

- brak informacji lub brak informacji wiarygodnych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego
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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. Lata 2005 - 2006 przynios³y stopniowy wzrost liczby zatrudnionych w sektorze prywatnym (rok 2005 do poziomu 83,2%, rok 2006 do poziomu 84,7%). Podobnie rok 2007
ugruntowa³ proces wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym do poziomu 85,5%, przy jednoczesnym
niewielkim rocznym spadku zatrudnienia w sektorze publicznym (0,8%). Ponadto, poziom zatrudnienia
w sektorze prywatnym w przemyle w 2007 roku przekroczy³ stan zatrudnienia z roku 1999.
Tabela 85. Przeciêtne zatrudnienie w przemyle wg form w³asnoci w latach 1999-2007

GOSPODARKA: V. Przemys³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego I kwarta³ 2008
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Wykres 73. Zmiany w strukturze zatrudnienia w przemyle w latach 1999-2007

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 2007r., I kwarta³ 2008 r.

GOSPODARKA: V. Przemys³

4. WYNIKI EKONOMICZNE PRZEMYS£U
W okresie od 1999 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 2003 roku przychody przemys³u
w Ma³opolsce ros³y, aby równie¿ w 2007 roku zwiêkszyæ siê o 7,3 mln z³ w stosunku do roku 2006.
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 2003 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%. Rok 2007 ugruntowa³ roczn¹ dynamikê wzrostu w sektorze przetwórstwa przemys³owego i tak
wynik finansowy brutto wzrós³ o 23%, natomiast wynik finansowy netto o 25%.
Rok 2007 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. Znacz¹ce pogorszenie wyników finansowych w skali roku wykaza³y podmioty
wytwarzaj¹ce oraz zaopatruj¹ce w energiê elektryczn¹, gaz i wodê  wskanik wyniku finansowego
brutto spad³ o ponad 60%, a wyniku finansowy netto o blisko 67%.
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Wykres 74. Wyniki ekonomiczne przemys³u w latach 1999-2007

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

GOSPODARKA: V. Przemys³

Tabela 86. Wyniki ekonomiczne przemys³u
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GOSPODARKA: V. Przemys³

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., I kwarta³ 2007 r. oraz I kwarta³ 2008 r.
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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. Lata 2003-2005 przynios³y zdecydowan¹ poprawê wskaników, jednak z widocznym zahamowaniem trendu w roku 2005.
Kolejny wyrany wzrost wyników finansowych wykaza³ zarówno rok 2006 jak i 2007.
Tabela 87. Wskanik poziomu kosztów i wskanik rentownoci obrotu brutto w sektorze
przedsiêbiorstw

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.

GOSPODARKA: V. Przemys³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Wykres 75. Wskanik rentownoci w sektorze przedsiêbiorstw

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji US Kraków i GUS

5. INWESTYCJE W PRZEMYLE
Nak³ady inwestycyjne ogó³em w województwie ma³opolskim w roku 2007 wynios³y
6 073 472 tys. z³. W stosunku do roku 1999 nak³ady te by³y wy¿sze o 1 160 307,4 tys. z³. Ponadto,
wynik 2007 roku to najwy¿szy przyrost nak³adów inwestycyjnych w stosunku do roku poprzedniego 
wzrost a¿ o 1 159 061 z³.

GOSPODARKA: V. Przemys³

Tabela 88. Nak³ady inwestycyjne ogó³em (w cenach bie¿¹cych)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji Urzêdu Statystycznego w Krakowie Biuletyn statystyczny województwa ma³opolskiego
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Sporód ogó³u nak³adów inwestycyjnych poniesionych w regionie w roku 2007 ponad po³owê
rodków  48,5,%, przeznaczono na zakup oraz modernizacjê maszyn, urz¹dzeñ technicznych i narzêdzi, 41,2% zwi¹zano z realizacj¹ budynków i budowli, z kolei 10,3% przekazano na nabycie rodków transportowych.
Wykres 76. Wielkoæ nak³adów inwestycyjnych

W konsekwencji, w ogólnej strukturze nak³adów inwestycyjnych w województwie  63,8% stanowi¹ nak³ady w przemyle. Jest to wskanik wy¿szy ni¿ rednia dla kraju wynosz¹ca 53,1%.
Udzia³ nak³adów inwestycyjnych w przemyle województwa w roku 2007 stanowi³ 7% nak³adów
krajowych, w przetwórstwie przemys³owym wyniós³ on 6,9%. W latach 1999-2003 udzia³ w nak³adach
inwestycyjnych Ma³opolski waha³ siê. Od 2005 roku nak³ady na przemys³ województwa zaczê³y systematycznie siê zwiêkszaæ, a¿ do 3,8 mln z³ w 2007 roku. W przypadku nak³adów w przetwórstwie
przemys³owym ich udzia³ równie¿ nie by³ równy na przestrzeni lat 1999-2003. W latach 2005-2007
nast¹pi³ wyrany wzrost w przypadku nak³adów w przetwórstwie przemys³owym. W 2007 roku wynios³y one
2,7 mln, co stanowi³o 6,9% nak³adów krajowych. Wskaniki roku 2006 wykaza³y wyrany wzrost udzia³u Ma³opolski w krajowych nak³adach inwestycyjnych, zarówno w przypadku nak³adów w przemyle 
w
z
r
o
s
t
o 0,8% jak i nak³adów w przetwórstwie przemys³owym  wzrost o 1 punkt procentowy. Rok 2007
przyniós³ ponownie niewielki spadek wskaników. Nak³ady w przemyle obni¿y³y siê o 0,1%, a nak³ady
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GOSPODARKA: V. Przemys³

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

Tabela 89. Nak³ady inwestycyjne w przemyle (w cenach bie¿¹cych)

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

w przetwórstwie przemys³owym o 0,4%.

6. NAJWIÊKSZE PRZEDSIÊBIORSTWA PRZEMYS£OWE

GOSPODARKA: V. Przemys³

W jubileuszowym, dziesi¹tym wydaniu listy 500 najwiêkszych firm w Polsce Dziennika Rzeczpospolita, znalaz³o siê 29 firm z Ma³opolski, w tym 12 z nich to przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w sektorze
przemys³u (tj. posiadaj¹ce PKD w Sekcji C: górnictwo, Sekcji D. przetwórstwo przemys³owe oraz Sekcji E. wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê).
Wród firm obecnych w rankingu w 2007 roku:
a) najwiêkszy awans w skali roku odnotowa³y:
 Synthos (stara nazwa firmy Dwory Owiêcim), w 2006 roku miejsce 200, w 2007 miejsce 134
(awans o 66 pozycji),
 Valeo Autosystemy Skawina, w 2006 roku miejsce 164, w 2007 miejsce 101 (awans o 63
pozycje),
b) najwiêkszy spadek w skali roku przypad³:
 Rafinerii Trzebinia, w 2006 roku miejsce 195, w 2007  miejsce 271 (regres o 76 miejsc),
 Azotom Tarnów SA stara nazwa: Zak³ady Azotowe w Tarnowie Mocicach SA, w 2006 roku
miejsce 227, w 2007 miejsce 161 (regres o 66 miejsc).
Dziennik Rzeczpospolita przyzna³ równie¿ nagrody ,,Or³y Rzeczpospolitej za 2007 rok, przedsiêbiorstwom z Listy 500 najwiêkszych firm dzia³aj¹cych w Polsce. Kapitu³a nagrody uhonorowa³a tym
tytu³em najlepsze i najbardziej efektywne polskie firmy. Wród zwyciêzców, znalaz³ siê laureat z Ma³opolski. Podobnie jak przed rokiem, Firma Stalprodukt S.A. z Bochni zdoby³a nagrodê w kategorii przedsiêbiorstw produkcyjnych.
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Tabela 90. Najwiêksze przedsiêbiorstwa przemys³owe województwa ma³opolskiego w 2007 roku, wg. kryterium przychodów
na podstawie rankingu Dziennika ,,Rzeczpospolita"

ród³o: lista 500 najwiêkszych przedsiêbiorstw w kraju wg dziennika ,,Rzeczpospolita, wydanie z dnia 29 kwietnia 2007
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VI. Budownictwo
oprac. Anna Rosó³

1. STRUKTURA PODMIOTÓW I PRODUKCJA PRZEDSIÊBIORSTW BUDOWLANYCH
W roku 2007 województwo ma³opolskie utrzyma³o czwart¹ pozycjê w Polsce pod wzglêdem wielkoci produkcji sprzedanej w budownictwie. £¹cznie z mazowieckim, wielkopolskim i l¹skim, zosta³o
zrealizowane 62,9% wartoci produkcji sprzedanej w budownictwie ca³ego kraju.
W przeci¹gu ca³ego 2007 roku przychody ze sprzeda¿y wyrobów i us³ug przedsiêbiorstw budowlanych o liczbie pracuj¹cych przekraczaj¹cej 9, wynios³y 6 666,1 mln. z³. i utrzymywa³y siê na podobnym
poziomie jak w 2006 roku. Produkcja budowlano-monta¿owa w okresie I-XII 2007 r. wynios³a 4739,1 mln z³
i tym samym wzros³a o 16,1% w stosunku do poprzedniego roku. Jej udzia³ w ogólnej kwocie przychodów ze sprzeda¿y w sekcji budownictwo stanowi³ 78,6% wobec 60,5% w 2006 r.
Wzrost produkcji budowlano-monta¿owej w omawianym okresie odnotowano we wszystkich jednostkach, np. firmy zajmuj¹ce siê wznoszeniem budynków i budowli; in¿ynieri¹ l¹dow¹ i wodn¹ zwiêkszy³y swoje przychody o 15,5%, a jednostki wykonuj¹ce instalacje budowlane o 21,2%.
Sprzeda¿ produkcji budowlano  monta¿owej na jednego mieszkañca województwa wynios³a
w roku 2007  1 445 z³, wzrost o 13,6% w stosunku do roku poprzedniego.
Przychód ze sprzeda¿y przypadaj¹cy na jednego zatrudnionego w budownictwie w okresie I-XII 2007 r.
wyniós³ 264,2 tys. z³, czyli o 30,6% wiêcej ni¿ rok wczeniej (w 2006 r. wzrost o 20,6%).
Wykres 77. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa (analogiczny okres 2000=100)

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie  Komunikat o sytuacji spo³eczno  gospodarczej województwa ma³opolskiego nr 1/2008r.
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Tabela 91. Produkcja budowlano-monta¿owa (w cenach bie¿¹cych)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Wed³ug stanu na 31 grudnia 2007 w sekcji Budownictwo na terenie województwa ma³opolskiego
zarejestrowane by³y 34 186 podmioty gospodarcze. W stosunku do stanu z koñca roku poprzedniego
ich iloæ zwiêkszy³a siê o 2432, tj. o 7,7%. Jest to odwrócenie trendu spadkowego utrzymuj¹cego siê
od kilku lat.
Na ³¹czn¹ iloæ podmiotów sk³adaj¹ siê: przedsiêbiorstwa pañstwowe  12 (spadek o 2 w stosunku do roku poprzedniego), spó³ki handlowe  2354 (wzrost o 229 podmiotów), spó³dzielnie  98
(spadek o 1) oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹  29 386.
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 92. Liczba zarejestrowanych podmiotów w sekcji Budownictwo
wg wielkoci podmiotów

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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Tabela 93. Podmioty z sekcji Budownictwo nowozarejestrowane i wyrejestrowane
z rejestru REGON w latach 2003-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

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 2007
roku poziom 2354, w tym 345 spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego.
Wykres 78. Liczba spó³ek prawa handlowego dzia³aj¹cych w sekcji Budownictwo
stan na 31 XII 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

Tabela 94. Spó³ki handlowe sekcji Budownictwo wed³ug form prawnych

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie Zmiany strukturalne grup podmiotów w gospodarce narodowej w województwie
ma³opolskim w 2007 roku
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2. ZATRUDNIENIE I FINANSE PRZEDSIÊBIORSTW BUDOWLANYCH
W sekcji Budownictwo województwa ma³opolskiego pod koniec 2007 roku by³o zatrudnionych
31 212 osób (wzrost o 7,5% w stosunku do roku 2006), przy czym 81,2% by³o zatrudnionych przy
wznoszeniu budynków i budowli; in¿ynierii l¹dowej i wodnej, a pozosta³a czêæ, tj. 13,7% wykonywa³a
instalacje budowlane. Ma³opolska zajmuje, podobnie jak w przypadku wartoci produkcji sprzedanej
w budownictwie czwart¹ pozycjê w Polsce, po województwach mazowieckim (72 tys. osób), l¹skim
(55 tys.) i wielkopolskim (37 tys.). £¹cznie w 4 najwiêkszych województwach zatrudnionych jest 54,3%
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.
Tabela 95.

Przeciêtne zatrudnienie w sekcji Budownictwo

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne brutto w budownictwie w województwie ma³opolskim
w 2007 roku wynios³o 2640,81 z³, stanowi¹c 88,7% redniej krajowej (Polska - 2975,84 z³). Natomiast
dynamika wzrostu wynagrodzenia w stosunku do 2006 roku (o 14,4%) by³a wy¿sza ni¿ w Polsce (12,8%),
co mo¿e doprowadziæ do z³agodzenia dysproporcji w wynagrodzeniach.
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Wykres 79. Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne brutto w budownictwie w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asna na podstawie danych US w Krakowie

W 2007 roku przedsiêbiorstwa budowlane osi¹gnê³y przychody netto ze sprzeda¿y produktów,
towarów i materia³ów o 4,4% ni¿sze ni¿ w roku poprzednim (spadek o 12,4 mln z³), koszt w³asny
sprzedanych produktów, towarów i materia³ów utrzyma³ siê na poziomie z roku poprzedniego i wyniós³
19,4% (1 012,9 mln z³), a ich wynik finansowy zmniejszy³ siê o 24,3% (63,9 mln z³).
Zysk brutto zwiêkszy³ siê w porównaniu z rokiem poprzednim o 39,1% (187,6 mln z³), strata
brutto zmniejszy³a siê o 2,6 % (696 tys. z³), natomiast wynik finansowy brutto, który w 2006 roku
wyniós³ blisko 217,1 mln z³, w roku 2007 wzrós³ o 41,5% osi¹gaj¹c poziom 453,5 mln z³. Zysk netto
wzrós³ o 40,5% (166,3 mln z³), strata netto zmniejszy³a siê o 0,6% (171 tys. z³), natomiast wynik finansowy netto wzrós³ o 43,4% (166,5 mln z³) do kwoty 383,5 mln z³.

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

Tabela 96. Podstawowe wskaniki finansowe przedsiêbiorstw budowlanych

ród³o: opracowanie w³asna na podstawie danych US w Krakowie
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3. BUDYNKI ODDANE DO U¯YTKU I ICH KUBATURA
Od roku 2005 liczba oddawanych w województwie ma³opolskim budynków ros³a. Pod koniec roku
2007 liczba ta ponownie uleg³a zwiêkszeniu  oddano o 21,4% (1 844) wiêcej budynków o wiêkszej
o 21,3% (2 405 365 m3) kubaturze ni¿ w 2006 roku, przy redniej dla Polski  kolejno: 18% i 21,1%.
Województwo ma³opolskie zajmuje pod tym wzglêdem, dla obydwu wskaników, czwart¹ pozycjê
w kraju, po województwie mazowieckim, wielkopolskim i l¹skim.
Wykres 80. Kubatura budynków oddanych do u¿ytkowania w latach 2005-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

Rok 2006 charakteryzowa³ siê spadkiem liczby budynków oddanych do u¿ytkowania
w porównaniu do roku poprzedniego. Trend ten obserwuje siê od roku 2004, kiedy to na prze³omie
2003 i 2004 zosta³ zmieniony rodzaj wskanika charakteryzuj¹cego oddawane budynki z budynków
oddanych do u¿ytkowania na nowe budynki oddane do u¿ytkowania. W zwi¹zku z tym, mo¿na przypuszczaæ, ¿e oddawanych do u¿ytkowania przestrzeni jest w rzeczywistoci wiêcej, poniewa¿ korzysta
siê z wyremontowanych. Najwiêcej budynków (>3 na 1000 mieszkañców) o najwiêkszej kubaturze
(>3m3 na 1000 mieszkañców) oddano do u¿ytkowania w powiatach: krakowskim, wielickim i suskim.
W przypadku dwóch powiatów, tj. proszowickiego i owiêcimskiego, oddano do u¿ytkowania stosunkowo du¿o budynków na 1000 mieszkañców (2  3) jednak o niewielkiej kubaturze (< 1 m3 na 1000 osób).
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Wykres 81. Budynki oddane do u¿ytkowania na 1000 mieszkañców

GOSPODARKA: VI. Budownictwo

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
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VII. Budownictwo mieszkaniowe
oprac. Anna Rosó³

1. ZASOBY MIESZKANIOWE
Zasoby mieszkaniowe województwa ma³opolskiego obejmowa³y na koniec 2007 roku 1 042,9 tys.
mieszkañ, (co stanowi³o wzrost o 11,3 tys. w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2006), w których
znajdowa³o siê 3 968,8 tys. izb o powierzchni u¿ytkowej 77 523,7 tys. m2 .
Od czterech lat obserwowany jest sta³y wzrost tempa przyrostu zasobów mieszkaniowych.
W 2007 r. zasoby mieszkaniowe zwiêkszy³y siê o  1,08%, w 2006 r.  o 1,12%, w 2005 r.  o 0,93%.
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.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

Przyrost ilociowy mieszkañ zwi¹zany jest równie¿ z przyrostem jakociowym  powoli lecz systematycznie zwiêksza siê przeciêtna powierzchnia mieszkania, zmniejsza zagêszczenie. Nadal wiêksze
mieszkania znajduj¹ siê w zasobach na terenach wiejskich, lecz w uwagi na sytuacjê demograficzn¹
(rodziny na wsi s¹ liczniejsze) s¹ one bardziej zagêszczone, zarówno pod k¹tem liczby osób na mieszkanie, jak i na izbê.
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Wykres 82. Zasoby mieszkaniowe

Tabela 97. Podstawowe wskaniki mieszkaniowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie

2. MIESZKANIA ODDANE DO U¯YTKU  SYTUACJA NA RYNKU MIESZKAÑ

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

W 2007 roku w województwie ma³opolskim przekazano do u¿ytkowania 12 352 mieszkañ (stanowi³o to 9,2 % mieszkañ oddanych do u¿ytkowania w Polsce), o 53 (0,4%) mniej ni¿ w roku 2006.
Dynamika w skali kraju wynios³a 16%. Oddawane mieszkania posiada³y 57,7 tys. izb i mia³y ³¹czn¹
powierzchniê u¿ytkow¹ 1 388,6 tys. m2, natomiast przeciêtna powierzchnia oddawanego mieszkania
wynios³a 112,1m2. Zdecydowana wiêkszoæ przekazanych do u¿ytkowania mieszkañ zosta³a wybudowana w miastach (7 235 mieszkania  58,6% ogó³u).
Wykres 83. Dynamika liczby mieszkañ oddanych do u¿ytkowania (analogiczny okres 2000=100)

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa ma³opolskiego nr 1/2008
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Struktura w³asnociowa mieszkañ przekazanych do u¿ytkowania ulega powolnej zmianie. Nadal
dominuj¹ mieszkania bêd¹ce indywidualn¹ w³asnoci¹ osób fizycznych (7213 mieszkañ  58,2% ogó³u), lecz bêd¹ce na drugim miejscu mieszkania przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem (4871 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 2005  27,6%, w 2006 r.  34,7%, a w roku ubieg³ym 39,3%. W skali
kraju mieszkania indywidualne stanowi³y 45,2% mieszkañ przekazanych do u¿ytkowania
w 2007, natomiast mieszkania przeznaczone na wynajem - 34,2%.
Zmianie uleg³a sytuacja przy oddawaniu do u¿ytku mieszkañ spó³dzielczych. W roku 2007 nast¹pi³ 20-krotny spadek liczby oddanych przez spó³dzielniê mieszkañ, z 1219 w roku 2006 do 61 w 2007
r.
Pozosta³e formy budownictwa maj¹ ju¿ du¿o mniejsze znaczenie  przekazano 0,5% mieszkañ
spó³dzielczych, 1% spo³ecznych czynszowych, 0,9% komunalnych i jedynie 0,1% zak³adowych.
W porównaniu z rokiem ubieg³ym najwiêksz¹ dynamik¹ przyrostu liczby oddawanych mieszkañ
wykaza³o siê budownictwo indywidualne (wzrost o 126%), nastêpnie przeznaczone na sprzeda¿ lub

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

wynajem (113,3%).
Bior¹c pod uwagê lokalizacjê oddawanych mieszkañ, to na wsi zdecydowanie dominuje budownictwo indywidualne, stanowi¹c 96,6% mieszkañ oddanych do u¿ytkowania na wsi i jednoczenie 68,8%
wszystkich mieszkañ indywidualnych w skali województwa. Z pozosta³ych form budownictwa na wsi
pozyskano jedynie 174 mieszkañ.
Najwiêcej, lecz najmniejszych mieszkañ przekazano do u¿ytkowania w miecie Krakowie  4922
mieszkañ (39,7% ogó³u mieszkañ oddanych do u¿ytkowania) o powierzchni 342,8 tys. m2 (24,7%
powierzchni ³¹cznej mieszkañ przekazanych do u¿ytkowania).
Porównuj¹c efekty wed³ug powiatów drugie miejsce po miecie Krakowie zajmuje powiat krakowski (1327 mieszkañ  10,7% efektów wojewódzkich), nastêpnie wielicki (604 mieszkañ  4,8% efektów) i mylenicki (538 mieszkañ  4,4%). Ranking zamykaj¹ powiaty: miechowski (26 mieszkañ 
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Wykres 84. Struktura w³asnociowa mieszkañ oddanych do u¿ytkowania

Tabela 98. Mieszkania oddane do u¿ytkowania na 1000 mieszkañców i 1000 zawartych ma³¿eñstw

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

0,2%), proszowicki i d¹browski (po 74 mieszkania  0,6%).
Na 1000 ludnoci zamieszkuj¹cej województwo ma³opolskie oddano do u¿ytkowania w 2007 roku
3,7 mieszkania, a wiêc wskanik ten obni¿y³ siê o 0,1%. W porównaniu ze redni¹ krajow¹ (3,5) wskanik
dla województwa ma³opolskiego jest wy¿szy o ponad 10%, i przewaga ta ma charakter sta³y. Podobnie
wskanik liczby mieszkañ oddanych do u¿ytkowania na 1000 zawartych ma³¿eñstw, wynosz¹cy dla
województwa ma³opolskiego 578,9, jest wy¿szy od redniej krajowej o przesz³o 10 %.
Najwiêcej mieszkañ w przeliczeniu na 1000 mieszkañców oddano w miecie Krakowie  6,5,
przy redniej dla województwa 3,8. Kolejnymi wed³ug wielkoci tego wskanika s¹: powiat wielicki 
5,6, krakowski  5,3 oraz miasto Nowy S¹cz  5,1. Najs³abiej wypad³y w ubieg³ym roku powiaty: mie-

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

Mapa 24. Mieszkania oddane do u¿ytkowania na 1000 mieszkañców
stan na 31 XII 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US w Krakowie.
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chowski  0,5 mieszkania oddanego na 1000 mieszkañców, d¹browski  1,3 i nowos¹decki  1.5.
Pod wzglêdem liczby oddanych mieszkañ na 1000 zawartych ma³¿eñstw przoduje znowu miasto
Kraków ze wskanikiem 6 651, przed powiatem krakowskim  4 468 i powiatem wadowickim  1 414.
Najs³abiej wypad³y: powiat miechowski  37 mieszkañ na 1000 zawartych zwi¹zków ma³¿eñskich,
powiat olkuski  55 i powiat d¹browski  86.
Przeciêtna powierzchnia 1 mieszkania oddanego do u¿ytkowania w 2007 roku w województwie
ma³opolskim wynios³a 112,1 m2 i by³a o 17,3 m2 wiêksza ni¿ rok wczeniej.
Najwiêksze powierzchniowo mieszkania przekazali do u¿ytkowania inwestorzy indywidualni  147 m2,
w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost powierzchni oddawanych mieszkañ o 5,6 m2.
Przeciêtna powierzchnia mieszkania dla pozosta³ych form budownictwa wynios³a 56,8 m2, przy czym
budownictwo przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem przekaza³o mieszkania o powierzchni 64,5 m2
(wzrost przeciêtnej powierzchni u¿ytkowej w stosunku do roku 2006 o 8,2 m2), a budownictwo spo³eczne czynszowe  49,2 m2 (spadek oddanej powierzchni o 4,3 m2).
Mieszkania przekazane do u¿ytkowania w 2007 roku mia³y przeciêtnie po 4,6 izby, o 0,4 wiêcej
ni¿ w roku poprzedzaj¹cym. Niemal tradycyjnie najwiêksz¹ liczb¹ izb w mieszkaniach legitymowa³o siê
budownictwo indywidualne  5,8 izb (minimalny wzrost w stosunku do 2006 roku), w pozosta³ych for-

ród³o: opracowanie w³asna na podstawie danych US w Krakowie

mach budownictwa przeciêtne mieszkanie mia³o rednio 2,5 izby.
W uk³adzie przestrzennym najwiêkszymi mieszkaniami przekazanymi do u¿ytkowania
w 2007 roku mo¿e pochwaliæ siê powiat krakowski  159,5 m2, nastêpnie powiat nowotarski (155,9 m2)
i powiat chrzanowski (155,8 m2). Najmniejsze mieszkania oddawane s¹ w powiatach grodzkich:
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Wykres 85. Przeciêtna powierzchnia u¿ytkowa i przeciêtna liczba izb w mieszkaniach oddanych do
u¿ytkowania w 2007 roku wg form budownictwa

Tabela 99. Mieszkania oddane do u¿ytku w latach 1999-2007

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie US w Krakowie

Kraków (69,7 m2) i Nowy S¹cz (105,5 m2).
W 2007 roku wydano pozwolenia na budowê 23 661 mieszkañ, w tym 10 913 (46,1%) mieszkañ
w budownictwie indywidualnym. Najwiêcej pozwoleñ na budowê mieszkañ wydano w miecie Kraków 
10 564 (44,6%), najmniej w gminie Miechów  72 (0,3%).
Powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ, na które wydano pozwolenie na budowê wynios³a 2 849 435 m2,
w tym 1 600 528 m2 (56,2%) dla budownictwa indywidualnego.
Ceny za m2 mieszkania na rynku wtórnym w Krakowie, w czasie od lutego 2006 r. do maja 2007 r.
wzros³a o ok. 45%. Od tego momentu obserwuje siê stabilizacjê cen mieszkañ, na poziomie rednio
8 000 z³ za m2. Sytuacja w pozosta³ych du¿ych miastach Polski wygl¹da podobnie, przy czym najwy¿sz¹ cenê za m2 mieszkania notuje siê w Warszawie  rednio 9 300 z³.
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Wykres 86. Cena za m2 mieszkania na rynku wtórnym

GOSPODARKA: VII. Budownictwo mieszkaniowe

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie raportów miesiêcznych redNet Property Group.
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VIII. Turystyka
oprac. Anna Niedwieñska, Anna Nawrot, Ewa Nieæ
Ma³opolska jest jednym z najatrakcyjniejszym pod wzglêdem turystycznym regionów Polski,
a ma³opolskie atrakcje s¹ doceniane przez coraz szersze grono turystów. W Plebiscycie 7 Cudów Polski przeprowadzonym w zesz³ym roku przez Rzeczpospolit¹, w którym udzia³ wziê³o oko³o 111 tysiêcy
internautów, na 7 atrakcji wybrano a¿ 3 z Ma³opolski  Kopalnia Soli Wieliczka, Zamek Królewski
i Katedra na Wawelu oraz Rynek G³ówny i Zespó³ Staromiejski w Krakowie.
Województwo ma³opolskie jest najczêciej wymieniane, wród najatrakcyjniejszych regionów
w Polsce  wykaza³y pierwsze w Polsce badania postrzegania regionów Polski wykonane przez Synovate i PART SA.
Wykres 87. Najatrakcyjniejsze turystycznie województwa w kraju

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

ród³o: Badania wizerunku regionów dla Warmii i Mazur (Synovate /PART S.A. 2007)
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Mapa 25. Najatrakcyjniejsze turystycznie województwa w kraju

ród³o: Badania wizerunku regionów dla Warmii i Mazur (Synovate /PART S.A. 2007)

1. RUCH TURYSTYCZNY W MA£OPOLSCE
Ruch turystyczny w Ma³opolsce od 2003 roku utrzymuje sta³¹ tendencjê wzrostow¹. Szczególn¹
dynamik¹ charakteryzuj¹ siê przyjazdy turystów krajowych. Wzrost w tym przypadku szacujemy na
przesz³o 30% w porównaniu z rokiem 2006.

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

Tabela 100. Szacunkowa liczba turystów

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)
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Wykres 88. Szacunkowa liczba turystów w 2007 roku

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

W przypadku odwiedzaj¹cych wyniki badañ wskazuj¹ na znaczny wzrost (o ponad 41% w porównaniu z rokiem 2006), szczególnie odwiedzaj¹cych krajowych wypoczywaj¹cych poza Krakowem. Niemniej, porównuj¹c obecne wartoci z wynikami z lat ubieg³ych nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w roku 2007,
goci odwiedzaj¹cych Ma³opolskê badano po raz pierwszy równie¿ w I kwartale, a nie jak dotychczas
wy³¹cznie w IV kwartale.

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

Tabela 101. Szacunkowa liczba odwiedzaj¹cych

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

208

Wykres 89. Szacunkowa liczba odwiedzaj¹cy Ma³opolskê w 2007 roku

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

Struktura przyjazdów do Ma³opolski ze wzglêdu na pochodzenie goci jest, z perspektywy ostatnich lat,
dosyæ stabilna. W porównaniu z rokiem 2006 zwiêkszy³ siê nieco udzia³ odwiedzaj¹cych krajowych wród
ogó³u odwiedzaj¹cych Ma³opolskê, jednak w d³u¿szej perspektywie trudno to uznaæ za jak¹kolwiek tendencjê.

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

Sporód turystów krajowych Ma³opolskê najczêciej odwiedzaj¹ mieszkañcy okolicznych województw, szczególnie czêsto  mieszkañcy l¹ska. Bardzo czêstymi goæmi Ma³opolski s¹ równie¿
mieszkañcy Mazowsza. Podró¿e do Ma³opolski przez mieszkañców innych, bardziej oddalonych od
tego regionu województw, nale¿¹ do rzadkoci.
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Wykres 90. Odwiedzaj¹cy krajowy  zagraniczny

Mapa 26. Struktura przyjazdów turystów krajowych do Ma³opolski w 2007 roku

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

Tabela 102. Struktura przyjazdów turystów krajowych do Ma³opolski w 2007 roku

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)
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Jeli chodzi o odwiedzaj¹cych zagranicznych, badania wykazuj¹, ¿e od kilku lat utrzymuje siê
sta³a tendencja i w grupie najchêtniej przyje¿d¿aj¹cych do Ma³opolski przewa¿aj¹ gocie z Wielkiej
Brytanii, Niemiec, W³och. U.S.A, Francji oraz Norwegii. Najlepsze wyobra¿enie o rzeczywistym udziale
poszczególnych narodowoci wród zagranicznych turystów daj¹ dane Urzêdu Miasta Krakowa pochodz¹ce z bazy noclegowej. Dane te odnosz¹ siê jedynie do samego Krakowa, ale bior¹c pod uwagê,
¿e w wiêkszoci turyci zagraniczni przebywaj¹ w³anie w Krakowie, mo¿na przypuszczaæ, ¿e rozk³ad
dla ca³ego województwa ma³opolskiego bêdzie bardzo podobny.
Wykres 91. Liczba turystów zagranicznych w 2007 roku

redni czas pobytu turystów w Ma³opolsce, to 5 dni. redni pobyt turystów zagranicznych jest
krótszy (rednio 3,95 dni) od czasu pobytu turystów krajowych (4,82 dni). Ponadto w 2007 r. da³a siê
zaobserwowaæ ró¿nica w rednim czasie pobytu turystów w Krakowie i poza Krakowem  stosunkowo
d³u¿sze pobyty odnotowano w przypadku turystów przebywaj¹cych poza Krakowem.
Wiêkszoæ turystów przyjecha³a do Ma³opolski samochodem osobowym. Dotyczy to w podobnym
stopniu turystów krajowych, co zagranicznych. Jedna pi¹ta turystów krajowych korzysta³a z poci¹gu,
za 51% turystów zagranicznych  z samolotu.
Zdecydowana wiêkszoæ turystów krajowych podró¿owa³a do Ma³opolski kolejny raz. Ponad po³owa z nich podró¿uje do Ma³opolski dosyæ regularnie  co najmniej raz w roku. Odmiennie wygl¹da
sytuacja w przypadku turystów zagranicznych. W ich przypadku ponad po³owa (57%) odwiedzi³a Ma³opolskê po raz pierwszy.
Dwa najczêciej wskazywane przez turystów cele przyjazdu, to wypoczynek i zwiedzanie zabytków. Co zrozumia³e, zwiedzanie zabytków znacznie czêciej wskazywane by³o jako cel przyjazdu przez
turystów w Krakowie.
Niemal wszyscy turyci, nawet ci zagraniczni, zorganizowali przyjazd do Ma³opolski we w³asnym
zakresie. Blisko po³owa turystów krajowych przyje¿d¿a do Ma³opolski z w³asn¹ rodzin¹. Wród turystów zagranicznych odsetek ten jest mniejszy  22%.
Turyci zagraniczni wydaj¹ w trakcie swojego pobytu niemal 4 razy wiêcej pieniêdzy ni¿ turyci
krajowi. rednie wydatki na jedn¹ osobê turystów krajowych, to 498 z³, natomiast wród turystów zagranicznych jest to 1903 z³. W 2007 roku wyranie wzros³y wydatki, jakie odwiedzaj¹cy Ma³opolskê
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ród³o: Urz¹d Miasta Krakowa

ponosz¹ w trakcie pobytu w regionie. Niemniej, porównuj¹c obecne wartoci z wynikami z lat ubieg³ych
nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w ostatnim roku, inaczej ni¿ poprzednio, goci odwiedzaj¹cych Ma³opolskê
pytano o ³¹czne wydatki. W latach ubieg³ych pytano o wydatki bez uwzglêdnienia noclegu.
Wykres 92. Wydatki turystów krajowych i zagranicznych

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

Spodziewane przychody dla Ma³opolski z turystyki wynosz¹ szacunkowo 10 miliardów z³.

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

Wykres 93. Przychody z turystyki

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)
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Tabela 103. Przychody z turystki

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)

ród³a informacji o Ma³opolsce
Prawie po³owa turystów przed przyjazdem do Ma³opolski szuka³a informacji na temat miejscowoci, w której siê zatrzymali. Znacznie czêciej ni¿ turyci krajowi, takimi informacjami byli zainteresowani turyci zagraniczni. Wród turystów zagranicznych przesz³o trzy czwarte poszukiwa³o tego rodzaju informacji przed przyjazdem do regionu.
G³ównym ród³em informacji dla turystów jest Internet. Stosunkowo czêsto poszukuj¹c informacji
turyci korzystaj¹ równie¿ z przewodników turystycznych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje oddzia³ywanie dzia³añ promocyjnych kierowanych do turystów. Wa¿nym ustaleniem badania jest du¿a znajomoæ reklam Ma³opolski wród obecnych turystów. Oznacza to, i¿
wielu goci przyje¿d¿a do Ma³opolski zachêconych w³anie takimi dzia³aniami. D³ugofalowy charakter oddzia³ywania tego rodzaju reklam i innych dzia³añ promocyjnych, wraz z powiêkszaj¹c¹ siê grup¹ turystów, którzy
ju¿ Ma³opolskê znaj¹ i deklaruj¹, ¿e bêd¹ rekomendowaæ przyjazd tutaj swoim znajomym  ka¿¹ przypuszczaæ, ¿e dynamika wzrostu liczby turystów bêdzie w najbli¿szym czasie wzrastaæ. Doceniaj¹ to równie¿ eksperci z rynku reklam w Polsce wyró¿niaj¹c Ma³opolskê za najbardziej udane pomys³y na promocjê.
W II Festiwalu Promocji Miast i Regionów Z³ote Formaty Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego
otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê w kategorii: plakat promocyjny, za plakat Kulturalna Ma³opolska. W nagrodê grupa
Sorter zrealizuje dla Ma³opolski ogólnopolsk¹ kampaniê billboardowi o wartoci 100 tys.
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Wykres 94. Z jakich róde³ zazwyczaj korzysta Pan(i), poszukuj¹c takich informacji?

ród³o: Badania ruchu turystycznego w Województwie Ma³opolskim (IPSOS 2007)
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2. BAZA TURYSTYCZNA REGIONU I JEJ WYKORZYSTANIE
Pod koniec 2007 roku na terenie województwa ma³opolskiego funkcjonowa³o 341 obiektów hotelarskich. Najwiêcej wród obiektów hotelarskich by³o hoteli (217), co stanowi³o prawie 64% skategoryzowanej bazy hotelarskiej. Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê pensjonaty (63), które stanowi³y
18,0% wszystkich obiektów hotelarskich w województwie. Pozosta³e obiekty hotelarskie stanowi³y niewielk¹ czêæ skategoryzowanej bazy noclegowej (od 1,6% do 7,5%).
Wykres 95. Obiekty hotelarskie wed³ug rodzajów w 2007 roku
(stan na 31 XII)

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

ród³o: Ewidencja Obiektów Hotelarskich Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego

Wród wszystkich hoteli ponad po³owa (114) to obiekty o rednim standardzie trzech gwiazdek.
Jeli chodzi o pozosta³e kategorie hoteli w województwie, przewa¿a³ ni¿szy standard  dwugwiazdkowe hotele (60) stanowi³y 27% wszystkich hoteli, a jednogwiazdkowe (15) stanowi³y 7%. 6 hoteli
o najwy¿szym piêciogwiazdkowym standardzie stanowi³o nieca³e 3% bazy hotelowej, a 22 czterogwiazdkowe to nieco ponad 10 % wszystkich hoteli.
Prawie po³owa wszystkich hoteli zlokalizowana jest w stolicy województwa  Krakowie (108).
Tutaj znajduj¹ siê wszystkie hotele piêciogwiazdkowe. Ponad po³owê (56%) stanowi¹ obiekty redniej
klasy. W Krakowie równie¿ przewa¿a ni¿szy standard hoteli (21% stanowi¹ hotele dwugwiazdkowe,
a 5,5% hotele jednogwiazdkowe), ale ich udzia³ w ogólnej liczbie wszystkich hoteli zlokalizowanych
w tym miecie jest nieco ni¿szy w porównaniu do ca³ego województwa, co oznacza, i¿ relatywnie
w Krakowie standard hoteli jest wy¿szy w stosunku do ca³ego województwa.
Wszystkie hotele w województwie ma³opolskim dysponowa³y w sumie 18 648 miejscami. Niemal
po³owa wszystkich miejsc noclegowych (9 085) znajdowa³a siê w hotelach trzygwiazdkowych.
Najmniej miejsc noclegowych (1 033 tj. 5,5% wszystkich miejsc noclegowych wród hoteli w województwie) by³o w hotelach o najni¿szej kategorii (jedna gwiazdka). Ponad 8% ca³oci stanowi³y miejsca noclegowe w hotelach o najwy¿szej kategorii (1 563). Hotele dwu- i czterogwiazdkowe posiada³y
odpowiednio: 3984 (21%) i 2983 (16%) miejsc noclegowych. rednio hotel dysponuje 86 miejscami
noclegowymi.
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Tabela 104. Hotele wed³ug kategorii w 2007 roku

ród³o: Ewidencja Obiektów Hotelarskich Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego

W Krakowie udzia³ procentowy hoteli ró¿nych kategorii w ogólnej liczbie miejsc noclegowych kszta³towa³ siê podobnie jak w ca³ym województwie. Zasadnicza zmiana dotyczy hoteli piêciogwiazdkowych, gdy¿ wszystkie znajduj¹ce siê w województwie ma³opolskim le¿¹ na terenie Krakowa, st¹d udzia³
ich miejsc noclegowych w ca³oci miejsc noclegowych w hotelach w Krakowie wynosi³ 13%. Warto
zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w Krakowie funkcjonowa³a ta sama iloæ hoteli piêcio- i jednogwiazdkowych.
Jednak¿e hotele o najni¿szej kategorii dysponowa³y ponad po³owê mniejsz¹ iloci¹ miejsc noclegow
y
c
h
w stosunku do hoteli najwy¿szej kategorii. Zmniejszy³ siê udzia³ miejsc noclegowych w hotelach trzyTabela 105. Liczba hoteli wed³ug kategorii w latach 2006-2007
(stan na 31 XII)

gwiazdkowych i wynosi³ w Krakowie 43%.
W ci¹gu 2007r. powsta³o w naszym województwie 21 hoteli (wzrost o 22%). Najwiêcej  hoteli
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ród³o: Ewidencja Obiektów Hotelarskich Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego

Mapa 27. Rozmieszczenie obiektów hotelarskich wed³ug powiatów w 2007 roku

ród³o: Ewidencja Obiektów Hotelarskich Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego

redniej klasy (17 trzygwiazdkowych) i 5 czterogwiazdkowych.
Rozmieszczenie obiektów hotelarskich w województwie jest bardzo nierównomierne. Najwiêcej
zlokalizowanych jest w Krakowie i s¹ to w 88% hotele. Hotel jest obiektem charakterystycznym dla
miast o du¿ym natê¿eniu ruchu turystycznego. Równie¿ w powiatach wokó³ Krakowa, w krakowskim
przewa¿a³y hotele (13).W po³udniowej czêci województwa dzia³a spora czêæ obiektów hotelarskich.
W tym regionie najwiêcej z nich znajduje siê w powiecie tatrzañskim, gdzie blisko po³owê stanowi¹
pensjonaty. Równie¿ w tym regionie najwiêcej jest schronisk. Powiat d¹browski natomiast nie posiada

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

Wykres 96. Obiekty hotelarskie (³¹cznie z promesami) w wybranych województwach w 2007 roku

ród³o: Obiekty Hotelarskie  Centrum Informacji Spo³eczno  Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
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Wykres 97. Nowe obiekty powsta³e w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

na swoim terenie ¿adnej skategoryzowanej bazy noclegowej.
Z roku na rok powstaj¹ w województwie ma³opolskim nowe obiekty hotelarskie. W ostatnich dwóch
latach liczba nowych obiektów ustabilizowa³a siê na poziomie 36-38, po okresie wiêkszego wzrostu,
który nast¹pi³ w latach 2000 i 2004.
Na koniec lipca 2007 roku w województwie ma³opolskim by³o 843 obiektów zbiorowego zakwaterowania. W porównaniu ze stanem sprzed roku ich liczba wzros³a o 24. W bazie tej na przyjêcie turystów przygotowano 64,1 tys. miejsc noclegowych, o 1,4 tys. (o 2,2%) wiêcej ni¿ w koñcu lipca 2006r.
W ogólnej liczbie miejsc noclegowych 55 tys. (85,8%) stanowi³y miejsca ca³oroczne. redni turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania liczy³ 76 miejsc noclegowych.
W 2007r. liczba korzystaj¹cych z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wzros³a o 196,7 tys. osób (o 7,5%) i wynios³a 2 830,5 tys. Wzros³a liczba korzystaj¹cych w 11
rodzajach obiektów, a w 7 odnotowano spadek (najg³êbszy dotyczy³ orodków kolonijnych  o 27,3 %).
Nadal wzrasta udzia³ osób korzystaj¹cych z noclegów w hotelach i w 2007r. wyniós³ 55,5%.
Liczba udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania województwa ma³opolskiego w 2007r. wynios³a 8014,0 tys., tj. o 6% (o 451,4 tys.) wiêcej ni¿ w roku poprzednim.
Najbardziej zwiêkszy³a siê liczba udzielonych noclegów w hotelach  o 386,2 tys. (o13,4%). Najwy¿szy
przyrost procentowy udzielonych noclegów w stosunku do 2006r. odnotowano w innych obiektach
hotelowych  o 16,3% (o 23,3 tys.). W 6 rodzajach obiektów liczba udzielonych noclegów zmala³a
w granicach od 1,6% w orodkach szkoleniowo-wypoczynkowych do 19,6% w domach wycieczko-
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Tabela 106. Liczba hoteli wed³ug kategorii w latach 2006-2007
(stan na 31 XII)

* stan w dniu 31 VII 2007
ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie

wych. Skróceniu uleg³ czas pobytu turysty w obiekcie i wyniós³ 2,8 dnia.
Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
w 2007r. by³ o 2,1% wy¿szy ni¿ rednio w kraju i wyniós³ 39,9% (wzrost o 0,8% w odniesieniu do odnotowanego w 2006 r.). Najbardziej wzros³o wykorzystanie miejsc noclegowych w schroniskach m³odzie¿owych
(o 5,3%), w zak³adach uzdrowiskowych (o 3,5%) i orodkach kolonijnych (o2,9%). Stopieñ wykorzystania
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Wykres 98. Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania wed³ug miesiêcy

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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pokoi w obiektach hotelowych utrzyma³ siê na niezmienionym poziomie i wyniós³ 51,4% (53,9% w hotelach).
Z roku na rok Ma³opolskê odwiedza coraz wiêcej turystów zagranicznych, którzy w 2007 roku
stanowili 34,6% korzystaj¹cych z noclegów. Analogiczny odsetek udzielonych noclegów wyniós³ 28,3%.
W 2007r. z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania skorzysta³o 979,4 tys.
goci zagranicznych; wiêcej o 44,4 tys. (o 4,7%) w porównaniu z 2006r. Wród turystów, których sta³ym miejscem zamieszkania by³ kraj inny ni¿ Polska, 88,1% stanowili Europejczycy (78,7% w 2006r.),
przybysze z Azji  8,3% (wobec 8,6% w 2006r.), z Ameryki Pó³nocnej  7,8% (9,3% w 2006r.). Turystom zagranicznym w 2007r. udzielono 2 268,9 tys. noclegów, tj.: o 150,2 tys. wiêcej (o 7,1%) ni¿ przed
rokiem. redni czas pobytu turysty zagranicznego w obiekcie wyniós³ 2,3 dnia (podobnie jak w 2006r.).
Turyci zagraniczni najczêciej korzystali z hoteli (82,2% wybra³o na miejsce noclegu ten rodzaj
obiektu) i stanowili 51,2% ogólnej liczby goci hotelowych (w hotelach 5-gwiazdkowych  70,2%,
w 4-gwiazdkowych  59,5%, w 3-gwiazdkowych  52,2%, w 2-gwiazdkowych  38,7% i w hotelach
oznaczonych 1 gwiazdk¹  38,2%). W obiektach pozosta³ych niesklasyfikowanych nocowa³o 7,3%
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Tabela 107. Turyci zagraniczni korzystaj¹cy z noclegów i udzielone noclegi
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania*

* dane na dzieñ 31 VII 2007
ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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Wykres 99. Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania i ich wykorzystanie wed³ug
powiatów w 2007roku

ród³o: Urz¹d Statystyczny w Krakowie
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turystów zagranicznych.
Stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych (liczony jako procentowy udzia³ udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania) powy¿ej redniej wojewódzkiej (wynosz¹cej 39,9%) odnotowano w Krakowie  49,7% oraz w powiecie nowos¹deckim  42,3%. W trzech powiatach kszta³towa³ siê powy¿ej 35% (tatrzañski  39,7%, gorlicki  36,8%,
nowotarski  36,1%). Najni¿szy stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych (poni¿ej 14%) mia³ miejsce
w powiatach proszowickim, chrzanowskim, d¹browskim i miechowskim.

3. ORGANIZATORZY TURYSTYKI I POREDNICY TURYSTYCZNI
Pod koniec 2007r. na terenie województwa posiada³o swoj¹ siedzibê 350 przedsiêbiorców wpisanych
do Rejestru Organizatorów Turystyki i Poredników Turystycznych Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego, to jest o 29 wiêcej w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza, i¿ w ci¹gu roku nast¹pi³ wzrost liczby
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych jako organizatorzy i porednicy turystyczni w województwie o ponad 8%.
W ci¹gu 2007 roku 54 nowych przedsiêbiorców zosta³o wpisanych do Rejestru, natomiast
25 zosta³o wykrelonych z Rejestru i zaprzesta³o prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej jako organiWykres 100. Województwa o najwiêkszej liczbie wpisów do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Poredników Turystycznych

zator lub porednik turystyczny.
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Pod koniec 2007r. 5 796 mieszkañców województwa posiada³o uprawnienia przewodnika turystycznego i/lub pilota wycieczek, ³¹cznie posiadali oni 8 484 uprawnieñ. Najwiêcej osób posiada uprawnienia
pilota wycieczek (4 815), tj. o 367 osób wiêcej ni¿ w roku poprzednim. Sporód przewodników turystycznych najbardziej popularne s¹ uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego beskidzkiego (posiada
je 1254 osoby, tj o 94 osoby wiêcej ni¿ w koñcu 2006r.), nastêpnie uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego po Krakowie (1011 osób, tj. o 102 osoby wiêcej ni¿ w roku poprzednim), uprawnienia
przewodnika turystycznego terenowego - 859 osób (tylko o 4 osoby wiêcej ni¿ rok wczeniej), uprawnie-
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ród³o: Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Poredników Turystycznych

nia przewodnika górskiego tatrzañskiego  543 osoby (tj. o 16 osób wiêcej ni¿ 31 grudnia 2006r.). Tylko
2 mieszkañców województwa ma³opolskiego by³o przewodnikami górskimi sudeckimi.
Nieustannie wzrasta liczba osób posiadaj¹cych uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota
wycieczek. W 2007 roku odby³o siê 14 egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych
i 25 egzaminów dla pilotów wycieczek, do których przyst¹pi³o 1 185 osób, Egzaminy zaliczy³y 864
osoby (tj. 73% zdaj¹cych).
Wykres 101. Liczba przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
(stan na 31 XII 2007r.)

GOSPODARKA: VIII. Turystyka

ród³o: Ewidencja Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego
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RODOWISKO
RODOWISKOGOSPODARCZE
GOSPODARCZE

I. Baza podatkowa
oprac. Maria Domaga³a, Katarzyna Jureczko-Tylek, Marzena Król
Dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe i Urzêdy Celne stanowi¹ce dochody bud¿etu pañstwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego województwa ma³opolskiego w rozbiciu na rodzaje podatków przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

* saldo odsetek od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at przez podatnika i odsetek za nieterminowe rozliczenia
p³acone przez Urzêdy Skarbowe
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Izby Skarbowej i Izby Celnej w Krakowie

Dochody podatkowe z terenu województwa ma³opolskiego w 2007 r. wynios³y 23 117 mln z³ i by³y
wy¿sze w stosunku do 2006 r. o 4 034 mln z³, tj. o 21,1%.
W 2007 r. zdecydowanie wzros³y dochody z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych
(o 50%). Du¿¹ dynamikê wzrostu wykazuje równie¿ podatek od czynnoci cywilnoprawnych (44,3%)
oraz podatek od gier (38,5%). G³ównym ród³em dochodów realizowanych na terenie województwa
ma³opolskiego nadal s¹ podatki porednie  ³¹cznie 70% i podatki dochodowe od osób fizycznych
i prawnych  ³¹cznie 26,9%.
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Tabela 108. Dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe i Urzêdy Celne

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

II. Bud¿ety jednostek samorz¹du
terytorialnego
W 2007 r. dochody jednostek samorz¹du terytorialnego kszta³towa³y siê na poziomie
10 614 mln z³, natomiast wydatki wynios³y 10 741mln z³. Dochody ogó³em wszystkich jednostek
w województwie ma³opolskim wzros³y w porównaniu do roku 2006 o 14,2% tj. o 1 317 mln z³, przy
czym dochody w³asne wzros³y o 25,4%, subwencje o 6,6% natomiast dotacje zmniejszy³y siê o 3,8%.
Wzrost dochodów odnotowa³y wszystkie jednostki samorz¹du terytorialnego tj. gminy, powiaty, miasta
na prawach powiatu oraz województwo ma³opolskie.
Wydatki ogó³em w 2007 r. wzros³y o 11,1% w stosunku do roku 2006, przy czym wydatki bie¿¹ce
wzros³y o 9,9%, a wydatki maj¹tkowe o 15,5%. Najwiêkszy wzrost wydatków maj¹tkowych odnotowa³y
miasta na prawach powiatu (wzrost o 34%) i województwo ma³opolskie (wzrost o 31,1%).
Zmianie uleg³ wynik wykonania bud¿etów jednostek w 2007 r. Zmniejszy³ siê niedobór o 64,7 mln
(tj. o 15,3%), jednoczenie znacznie wzros³a nadwy¿ka bud¿etowa w porównaniu do 2006 r. o 182 mln z³
(tj. o 368,2%). Wysoki poziom wykonania dochodów w Województwie Ma³opolskim spowodowa³, ¿e
bud¿et w 2007 r. zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ w wysokoci 19,8 mln z³ (w 2006 r. deficytem w kwocie 0,3 mln
z³). Ogó³em bud¿ety wszystkich jednostek ostatecznie zamknê³y siê niedoborem w wysokoci 127 mln
(spadek w stosunku do 2006 r. o 66%).
Gminy osi¹gnê³y dochody ogó³em w wysokoci 5 106 mln z³ i zrealizowa³y wydatki w kwocie
5 034 mln z³, natomiast nadwy¿ka ukszta³towa³a siê na poziomie 71 mln z³. Ostatecznie dochody
i wydatki gmin wzros³y w stosunku do 2006 roku odpowiednio o 12 % i 7,3%, a wynik finansowy po raz
pierwszy zamkn¹³ siê kwot¹ dodatni¹.
Powiaty osi¹gnê³y dochody w kwocie 1 310 mln z³, natomiast wydatki zrealizowa³y
w wysokoci 1 332 mln z³. W rezultacie ich bud¿ety zamknê³y siê deficytem w wysokoci 22 mln z³,
podczas gdy w 2006 r.  w wysokoci 70 mln z³.
W strukturze dochodów ogó³em powiatów, dochody w³asne stanowi³y 37,1%, a dotacje i subwencje odpowiednio: 15,5 % i 47,4%. Udzia³ dochodów w³asnych w dochodach ogó³em wzrós³ o 5,1 punktu procentowego, natomiast udzia³ dotacji celowych i subwencji zmala³ odpowiednio o 3,8 i 1,2 punktu
procentowego w stosunku do roku 2006.
W 2007 r. w porównaniu do roku 2006 wydatki ogó³em powiatów zwiêkszy³y siê o 6,4%, natomiast
wydatki bie¿¹ce by³y wy¿sze o 6,8%, a wydatki maj¹tkowe o 4%. W strukturze wydatków ogó³em,
wydatki maj¹tkowe stanowi³y 16,1%, natomiast na wydatki bie¿¹ce powiaty przeznaczy³y 83,9% wydatków ogó³em.
W 2007 r. miasta na prawach powiatu osi¹gnê³y dochody w kwocie 3 453 mln z³,
tj. o 17,9% wy¿sze ni¿ w 2006 r., natomiast wydatki zrealizowa³y w wysokoci 3 650 mln z³. Odnosz¹c
siê do roku ubieg³ego wydatki wzros³y o 17,7%. W rezultacie bud¿ety miast na prawach powiatu zamknê³y siê deficytem w wysokoci 197 mln z³ (o 13,9% wy¿szym ni¿ w 2006 r.).
Wzrost dochodów zanotowa³o Województwo Ma³opolskie  o 18,8%, przy czym dochody w³asne
wzros³y o 33,1%, subwencje o 14,7%, a dotacje zmala³y o 41% w stosunku do roku ubieg³ego. Na
wydatki maj¹tkowe Województwo przeznaczy³o o 31,1% wiêcej rodków ni¿ w 2006 r., w strukturze
wydatków ogó³em ich udzia³ wzrós³ o 4,9%.
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Tabela 109. Wynik wykonania bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego (w z³)

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

Wykres 102. Wynik wykonania bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 110. Wynik wykonania bud¿etu gmin (w z³)

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

Wykres 103. Wynik wykonania bud¿etu gmin

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

Tabela 111. Wynik wykonania bud¿etu powiatów (w z³)

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

Wykres 104. Wynik wykonania bud¿etu powiatów
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Tabela 112. Wynik wykonania bud¿etu miast na prawach powiatu (w z³)

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

Wykres 105. Wynik wykonania bud¿etu miast na prawach powiatu

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

Tabela 113. Wynik wykonania bud¿etu województwa ma³opolskiego (w z³)

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

Wykres 106. Wynik wykonania bud¿etu województwa ma³opolskiego

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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1. BUD¯ETY GMIN

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Dochody gmin ogó³em w 2007 r. wynios³y 5 105 mln z³ i wzros³y w stosunku do 2006 r. o 12%.
Najistotniejsz¹ pozycjê w strukturze dochodów ogó³em gmin stanowi³y dochody w³asne  45,8% ogó³u
dochodów (wzrost w stosunku do 2006 r. o 23,2%).
Wród wszystkich gmin województwa ma³opolskiego najwy¿sz¹ dynamik¹ dochodów ogó³em
(wzrost o 410%), dochodów w³asnych (wzrost o 618 %) oraz dochodów bez dotacji na jednego mieszkañca (wzrost o 454%) osi¹gnê³a gmina Wielka Wie (gmina osi¹gnê³a wysokie dochody z tytu³u
sprzeda¿y maj¹tku), natomiast najwiêkszy spadek dochodów ogó³em w stosunku do 2006 r. odnotowa³a gmina Szczucin (o 12%), a dochodów w³asnych gmina Lipnica Wielka (o 36%). Dochody ogó³em
gmin bez dotacji, przeliczone na 1 mieszkañca, wskazuj¹ na du¿e zró¿nicowanie w poszczególnych
gminach i kszta³tuj¹ siê na poziomie od ok. 1,5 tys. z³ do ok. 4 tys. z³ (poza gmin¹ Wielka Wie, w której
wynios³y one ponad 10 tys. z³) .
Wydatki gmin w 2007 r. wzros³y w stosunku do 2006 r. o 7,3 %. Wydatki maj¹tkowe by³y wy¿sze
o 2,5% i stanowi³y 19,1% wydatków ogó³em (wzrost o 0,9 punktu procentowego w odniesieniu do roku
ubieg³ego). Na wydatki bie¿¹ce gminy przeznaczy³y o 8,6% rodków wiêcej ni¿ w roku poprzednim.
Du¿y wzrost wydatków maj¹tkowych w stosunku do roku 2006 odnotowa³a gmina Raciechowice, natomiast najwiêkszy spadek odnotowa³a gmina Polanka Wielka.
W 2007 r. liczba gmin, które odnotowa³y deficyt bud¿etowy wynios³a 82, czyli o 36 gmin mniej ni¿
w 2006 r. Najwy¿sz¹ nadwy¿k¹ bud¿etow¹ zamknê³a siê gmina Wielka Wie (72,1 mln z³), natomiast
najwiêkszy deficyt bud¿etowy osi¹gnê³a gmina Tarnów (7,1 mln z³).
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Tabela 114. Dynamika dochodów gmin oraz dochody na 1 mieszkañca
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Tabela 115. Dochody gmin  dynamika dochodów ogó³em w latach 2006-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 116. Gminy o najwy¿szych i najni¿szych dochodach bez dotacji na 1 mieszkañca
w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 117. Dochody gmin  dynamika dochodów w³asnych w latach 2006-2007 (w z³)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 118. Wydatki maj¹tkowe gmin (w z³)
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Tabela 119. Gminy: Wynik wykonania bud¿etu w 2006 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 120. Gminy: Wynik wykonania bud¿etu w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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2. BUD¯ETY POWIATÓW

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

W porównaniu do 2006 r. dochody powiatów zwiêkszy³y siê o 128,5 mln z³, tj. o 11%. Sporód
19 powiatów województwa ma³opolskiego jedynie powiat proszowicki odnotowa³ ich spadek o 2%.
Najwiêkszy wzrost dochodów osi¹gn¹³ powiat nowos¹decki  21%.
W 2007 r. wydatki zrealizowane przez powiaty ukszta³towa³y siê na poziomie 1 332 mln z³ i by³y
wy¿szy ni¿ w 2006 r. o 6,4%. Udzia³ wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em powiatów by³ na
podobnym poziomie jak w roku ubieg³ym. Najwiêkszy udzia³ wydatków maj¹tkowych w wydatkach
ogó³em wyst¹pi³ w powiecie limanowskim (36%), natomiast najmniejszy w powiecie suskim (5%).
Najwy¿sze wydatki ogó³em poniós³ powiat owiêcimski (117,6 mln z³), a najni¿sze powiat proszowicki
(25 mln z³).
W 2007 roku bud¿ety 11 powiatów zamknê³y siê deficytem, natomiast nadwy¿ka wyst¹pi³a
w 8 powiatach (brzeskim, chrzanowskim, gorlickim, krakowskim ziemskim, suskim, tarnowskim, wadowickim, wielickim). Podobnie jak w roku ubieg³ym wynik wykonania bud¿etu wszystkich powiatów (zbiorczo) w 2007 r. by³ ujemny (deficyt), jednak zosta³ on zmniejszony z 70,3 mln z³ do 21,5 mln z³.
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Tabela 121. Dochody powiatów  dynamika dochodów ogó³em w latach 1999-2007 r. (w z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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Tabela 122. Powiaty: udzia³ wydatków maj¹tkowych w wydatkach ogó³em w latach 1999-2007

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

Tabela 123. Powiaty: wynik wykonania bud¿etu w latach 1999-2007 r. (w z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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3. BUD¯ETY MIAST NA PRAWACH POWIATU
Dochody ogó³em miast na prawach powiatu w 2007 r. ukszta³towa³y siê na poziomie
3 453 mln z³. Najwiêkszy udzia³ w dochodach ogó³em miast na prawach powiatu maj¹ dochody w³asne
(68, 7% ogó³u dochodów). W strukturze dochodów ogó³em dotacje stanowi¹ 9,7%, natomiast subwencje 21,6% (w 2006 r. wartoci te stanowi³y odpowiednio 11,1% i 24,2%.
Wydatki ogó³em miast na prawach powiatu w 2007 r. wynios³y 3 650 mln z³, z czego 22,1% stanowi³y wydatki maj¹tkowe (806 mln z³). W strukturze wydatków ogó³em, zrealizowanych przez miasta na
prawach powiatu w 2007 r., udzia³ wydatków maj¹tkowych zwiêkszy³ siê o 2,6% w porównaniu do 2006
r. Wydatki na zadania bie¿¹ce poniesione przez miasta na prawach powiatu wynios³y 2 843 mln z³
i stanowi³y 77,9% ogólnej kwoty wydatków poniesionych przez te jednostki.
Najwy¿szy wzrost dochodów i wydatków osi¹gnê³o Miasto Kraków (odpowiednio o 20,7% i 22,4%),
natomiast spadek wydatków o 2,9% i najni¿szy wzrost dochodów o 5,9% odnotowa³o Miasto Tarnów.
Kraków i Nowy S¹cz zanotowa³y deficyt w 2007 r., a bud¿et Miasta Tarnowa zamkn¹³ siê nadwy¿k¹
na poziomie 5,1 mln z³. Najwy¿szym niedoborem zamkn¹³ siê bud¿et Miasta Krakowa (200 mln z³),
a Miasto Nowy S¹cz (2 mln z³).

RODOWISKO GOSPODARCZE: II. Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego

Tabela 124. Miasta na prawach powiatu: wynik wykonania bud¿etu za 2006 rok

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

Tabela 125. Miasta na prawach powiatu: wynik wykonania bud¿etu za 2007 rok

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
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W 2007 r. dochody bud¿etu Województwa Ma³opolskiego zwiêkszy³y siê w stosunku do 2006 r.
o 117,9 mln z³ (tj. 18,8%). Dochody w³asne i dochody z subwencji ogólnej by³y wy¿sze ni¿ w roku 2006
odpowiednio o 33,1% i 14,7%, natomiast dochody z tytu³y dotacji zmniejszy³y siê o 41%. W strukturze
dochodów ogó³em najwiêkszy udzia³ mia³y dochody w³asne (73,9%), subwencje (18,9%) i dotacje (7,2%).
W strukturze dotacji celowych, najwiêksz¹ pozycjê stanowi³y dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej, które wynios³y 54,4% ogó³u dotacji celowych oraz dotacje na zadania w³asne  19,0%.
Mniejszy udzia³ mia³y dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ, zrealizowane w wysokoci 20,5 mln z³, (tj. 18,2% ogó³u dotacji) oraz rodki pochodz¹ce z funduszy celowych  6,5 mln z³, co
stanowi³o 5,8% ogó³u dotacji i dotacje rozwojowe  2,9 mln z³ (2,6%).
W porównaniu do roku 2006 dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej wzros³y o 80%,
w zwi¹zku z otrzymaniem wy¿szej dotacji na utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych,
wykonanie najpilniejszych robót w urz¹dzeniach melioracji wodnych podstawowych zniszczonych
w wyniku powodzi oraz realizacjê Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Natomiast znaczny spadek
dotacji na zadania w³asne (o 56,1%) zwi¹zany jest g³ównie z zakoñczeniem realizacji zadañ w ramach
Kontraktu dla Województwa Ma³opolskiego na lata 2005-2006.
Wydatki ogó³em bud¿etu Województwa Ma³opolskiego wzros³y w porównaniu do roku 2006 o 97,8 mln z³,
tj. o 15,6%. W strukturze wydatków ogó³em wydatki maj¹tkowe stanowi³y 41,1% (wzrost w stosunku do
2006 r. o 4,9 punktu procentowego). G³ówne kierunki wydatków bud¿etu Województwa to wydatki na
realizacjê zadañ z zakresu: transportu i ³¹cznoci, które nadal s¹ wydatkami priorytetowymi (38,6%
ogó³u wydatków, wzrost o 0,7% w stosunku do 2006 r.), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(13,4%, spadek o 1,8% w stosunku do 2006 r.), rolnictwa i ³owiectwa (8,8%), ochrony zdrowia (7,9%).
Pozosta³e wydatki stanowi¹ 31,3% ogó³u wydatków bud¿etu Województwa.
W 2007 r. bud¿et Województwa Ma³opolskiego zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ w wysokoci 19 790 104 z³
(w 2006 r. deficytem w kwocie 328 644 z³).
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Tabela 126. Dochody Województwa Ma³opolskiego wed³ug wa¿niejszych róde³ powstawania

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego
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Tabela 127. Struktura wydatków bud¿etu Województwa Ma³opolskiego wed³ug dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej
w latach 1999-2007 (w tys. z³)
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego

Tabela 128. Wydatki Województwa Ma³opolskiego w latach 1999-2007 (w tys. z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS

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

Tabela 130. Wynik wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego w latach 1999-2007
(w tys. z³)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ rocznych z przebiegu wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego
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Tabela 129. Wydatki Województwa Ma³opolskiego na inwestycje w latach 1999-2007 (w tys. z³)

III. Fundusze celowe
oprac. Anna Szymacha, Beata Bobula, Katarzyna Mikrut

1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KRAKOWIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOiGW)
w Krakowie stanowi wa¿ny instrument dla finansowania przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska.
WFOiGW dzia³a na zasadach okrelonych ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (t. j. z 2008 roku Dz. U. Nr 25 poz. 150), 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.
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.

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

Tabela 131. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
(w tys. z³)

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

Tabela 132. G³ówne kierunki pomocy WFOiGW zrealizowane w 2007 roku 
wspó³finansowanie zadañ w dziedzinach

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie
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rodki WFOiGW przyznawane s¹ na wniosek zainteresowanych stron w formie dotacji lub po¿yczek.
W 2007 r. w WFOiGW w Krakowie obowi¹zywa³o nastêpuj¹ce oprocentowanie od udzielanych po¿yczek:
 4% w skali roku na zadania zwi¹zane z ochron¹ wód, budow¹ i rekultywacj¹ sk³adowisk odpadów, likwidacj¹ niskiej emisji, zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, wykorzystaniem lokalnych róde³ energii odnawialnej,
 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 2007 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 ochron¹ 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 ochron¹ 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.

Tabela 133. Budowa sieci kanalizacyjnych realizowana z pomoc¹ finansow¹ WFOiGW w
Krakowie w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie
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W 2007 r. Fundusz prowadzi³ obs³ugê 624 umów po¿yczek na kwotê umown¹ 432 436 566,27 z³.
oraz zawar³ 153 umowy na ³¹czna kwotê 106 347 177,78 z³.
Umorzono po¿yczki na ³¹czn¹ kwotê 17 401 521,28 z³., w tym 1 po¿yczkê udzielon¹ w 1997 r.,
2 z 1998 r., 3 z 1999 r., 14 z 2000 r., 7 z 2001 r., 19 z 2002 r., 20 z 2003 r., 37 z 2004 r. 24 z 2005 r.
i 9 z 2006 r. rednia wysokoæ umorzenia od udzielonych po¿yczek wynosi³a 25,8%.
W zakresie realizacji zadañ inwestycyjnych i modernizacyjnych s³u¿¹cych ochronie rodowiska
i gospodarce wodnej, ze rodków Funduszu dofinansowane zosta³y przedsiêwziêcia zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹, ochron¹ powierzchni ziemi i powietrza atmosferycznego.

Ogó³em w 2007 r. zosta³o zawartych 39 umów dotycz¹cych budowy sieci kanalizacji sanitarnych.
£¹czna d³ugoæ wykonanych kolektorów sanitarnych wynios³a 293,13 km, co umo¿liwi³o odprowadzenie 916,35 tys. m3 cieków do oczyszczalni.
Tabela 134. Budowa oczyszczalni cieków realizowana z pomoc¹ finansow¹ WFOiGW w
Krakowie w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

Pomoc udzielona przez WFOiGW w Krakowie w 2007 roku pozwoli³a tak¿e na przyst¹pienie do realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji 8 oczyszczalni cieków. Przepustowoæ wykonanych w 2007 roku oczyszczalni cieków wynios³a 2 297,4 m3/d. Przyrost redukowanego ³adunku BZT5 to 230,08 tys. kg/rok.
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Tabela 135. Wa¿niejsze zadania w ochronie powietrza realizowane z pomoc finansow¹
WFOiGW w Krakowie w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WFOiGW w Krakowie

Przy udziale rodków finansowych WFOiGW w Krakowie w 2007 r. zlikwidowano 19 kot³owni
opalanych paliwem sta³ym, w miejsce których powsta³o 18 kot³owni gazowych oraz 1 kot³ownia opalana eko-groszkiem. Ponadto dokonano zamiany 11 wyeksploatowanych kot³ów gazowych na nowe
kot³y kondensacyjne. Fundusz udzieli³ równie¿ dofinansowania na monta¿ instalacji wykorzystuj¹cych
odnawialne ród³a energii w postaci kolektorów s³onecznych i pomp ciep³a.
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W 2007 r. WFOiGW w Krakowie przyzna³ równie¿ na:
Ochronê przeciwpowodziow¹ dla Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Krakowie, który przyst¹pi³ do podwy¿szania i modernizacji wa³ów rzeki Wis³y oraz modernizacji jazu
piêtrz¹cego na rzece Breñ.
Edukacjê ekologiczn¹ oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych i zasady zrównowa¿onego rozwoju (prenumerata czasopism dla szkó³, radiowe i telewizyjne programy ekologiczne, konkursy ekologiczne, publikacje broszur, folderów).

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 3 839 400 z³. rodki te przekazano
Komendzie Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie, gminie Gromnik i gminie Pcim na
zakup samochodów ratowniczych (KW PSP), samochodu po¿arniczego redniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego (OSP Gromnik) oraz zakup samochodu ratowniczo  ganiczego
(OSP Pcim).
W zwi¹zku z nowym okresem programowania rodków unijnych na lata 2007-2013 WFOiGW
w Krakowie pe³ni rolê Instytucji Wdra¿aj¹cej dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej
I Gospodarka wodno-ciekowa oraz Osi Priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (POIi), których wartoæ nie przekracza 25
mln euro.
W styczniu 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawi³o zweryfikowan¹ Listê projektów indywidualnych dla POIi 2007-2013. Znajduj¹ siê na niej 2 projekty z Ma³opolski:
 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ciekowej Miasta Nowego S¹cza
z przyleg³ymi terenami gmin s¹siednich,
 Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie.
Projekty, które nie znalaz³y siê na tej licie bêd¹ bra³y udzia³ w procedurze konkursowej.

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.
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 i przeznacza je 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 rol-
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Prace pielêgnacyjno-konserwacyjne zabytkowych drzewostanów oraz zadrzewianie i zakrzewianie.
Wspomaganie zadañ pañstwowego monitoringu rodowiska (monitoring jakoci wód i jakoci
powietrza).
Profilaktykê zdrowotn¹ oraz wypoczynek dzieci z obszarów ekologicznie zagro¿onych.

nych.
W 2007 r. rodki FOGR spo¿ytkowane zosta³y w Ma³opolsce na poprawê jakoci sieci dróg dojazdowych do pól, a tak¿e na zakup sprzêtu informatycznego oraz oprogramowania niezbêdnego do zak³ada-
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Tabela 136. Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

ród³o: Sprawozdania z wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego za lata: 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007
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Wykres 107. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

ród³o: Sprawozdania z wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego za lata: 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007

nia i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

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,
 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).
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3. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

Tabela 137. Wykonanie Planu Przychodów i Wydatków Wojewódzkiego FGZGiK

ród³o: Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego za lata : 1999, 2001,2003, 2005, 2006, 2007
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Wykres 108. Przychody i Wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

RODOWISKO GOSPODARCZE: III. Fundusze celowe

ród³o: Sprawozdania z wykonania bud¿etu Województwa Ma³opolskiego za lata: 1999, 2001, 2003, 2005, 2006 i 2007
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IV. Programy pomocowe
oprac. Andrzej Binda, Magdalena Mucha

1. REALIZACJA PROGRAMÓW W LATACH 2004-2006
Z koñcem 2007 roku w skali ca³ego kraju nast¹pi³ znaczny wzrost p³atnoci z kont programowych.
Dziêki temu kwota wydatków wyp³aconych na rzecz beneficjentów wzros³a do poziomu blisko 21,9 mld z³,
co stanowi³o 69,8% alokacji dostêpnej dla Polski na lata 2004-2006. Od pocz¹tku realizacji programów
najwiêcej rodków wydano w ramach trzech programów: ZPORR (77,1% alokacji), SPO Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora ¯ywnociowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (74,2%), oraz SPO RZL (71%).
Najni¿szy poziom p³atnoci mia³ miejsce na koniec grudnia w ramach SPO Rybo³ówstwo (51,1%).
Nap³yw i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz szereg innych dzia³añ zwi¹zanych
z przyst¹pieniem Polski do UE (np. otwarcie niektórych rynków pracy) wp³ynê³o korzystnie na szereg
zjawisk makroekonomicznych, maj¹cych bezporednie prze³o¿enie na poziom konwergencji.
W województwie ma³opolskim w latach 2004-2007 roku realizowanych by³o 4771 projektów
w ramach programów operacyjnych i inicjatyw europejskich (bez Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), przy czym na koniec ub. roku zakoñczonych by³o 3793 projektów, tj. 79,5%. Jednoczenie
wartoæ projektów zakoñczonych (1606,2 mln z³) stanowi³a zaledwie 32,8% ogólnej wartoci projektów
(4896,5 mln z³). Nawet po wyeliminowaniu Funduszu Spójnoci, który ze wzglêdu na inne cele nie
powinien byæ liczony wraz z programami realizowanymi w ramach funduszy strukturalnych, odsetek
wartoci zrealizowanych projektów nie przekracza po³owy (47,6%) ca³kowitej, planowanej wartoci.
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Tabela 138. Projekty realizowane w ramach poszczególnych programów, inicjatyw
w okresie 2004-2007
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Przeciêtna wartoæ projektu zakoñczonego do koñca 2007 roku wynios³a 0,42 mln z³, podczas
gdy do zakoñczenia pozosta³y projekty o przeciêtnej wartoci 1,83 mln z³ (bez projektów realizowan
y
c
h
w ramach funduszu spójnoci). Oznacza to, ¿e zrealizowane zosta³y g³ównie projekty drobne, a wiêc
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zarz¹dzaj¹ce

maj¹ce znaczenie g³ównie lokalne, a nawet istotne jedynie dla beneficjenta. Powy¿sze mo¿e byæ dodatkowym argumentem uzasadniaj¹cym brak korelacji pomiêdzy nap³ywem rodków unijnych, a efektami spo³ecznymi i gospodarczymi w skali województwa.

2. STRUKTURA PROJEKTÓW WED£UG PROGRAMÓW
W momencie uruchomienia programów operacyjnych jedynymi znanymi informacjami w uk³adzie regionalnym by³y wielkoci planowanych alokacji na realizacjê Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wszelkie rodki uzyskane ze Sektorowych Programów Operacyjnych
wymaga³y bezporedniej inwencji potencjalnych beneficjentów, a rozliczenie uzyskanych rodków i
efektów realizowanych projektów mog³o nast¹piæ dopiero na etapie zamykania programów.
Najwiêksz¹ popularnoci¹ w województwie ma³opolskim cieszy³ siê Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa choæby ze wzglêdu na du¿¹ iloæ gospodarstw
rolnych i niezbyt skomplikowane procedury uzyskiwania wsparcia. W samym dzia³aniu 1.1 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich rolnicy zg³osili 1215 projektów, g³ównie na zakup maszyn rolniczych i budowê obiektów do produkcji rolniczej (chlewnie, obory,
silosy itp.). Projekty te  bardzo istotne z punktu widzenia ka¿dego beneficjenta  nie nale¿a³y jednak
do zbyt kosztownych, ich rednia wartoæ nie przekracza³a 150 tys. z³. Podobnie dzia³anie 1.2 U³atwienie startu m³odym rolnikom, z którego skorzysta³o ³¹cznie 531 beneficjentów, a ka¿dy z nich otrzyma³
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Wykres 109. Porównanie ilociowe i wartociowe projektów realizowanych wg programów
operacyjnych  stan na 31 XII 2007 r.

ród³o: opracowanie w³asne na postawie danych MRR, Instytucji Zarz¹dzaj¹cych i Instytucji Wdra¿aj¹cych

jednakow¹ kwotê 50 tys. z³.
Z kolei porównanie programów wg zaanga¿owanych rodków wskazuje na dominacjê Funduszu
Spójnoci, w którym 0,2% liczby ogó³u projektów generuje 31,2% wartoci. Po wyeliminowaniu projektów realizowanych z tego ród³a dominuj¹cymi staj¹ siê projekty ZPORR-owskie: 16,3% iloci projektów realizowanych na terenie Ma³opolski ogó³em posiada 44,4% wartoci wszystkich projektów.
Zawdziêczaæ to nale¿y projektom infrastrukturalnym realizowanym w ramach 1 i 3 priorytetu tego programu, które z natury rzeczy s¹ projektami kosztownymi. Program Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich dla odmiany znacznie zmniejsza swój udzia³
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Wykres 110. Struktura ilociowa i wartociowa projektów realizowanych w latach 2004-2007 
bez projektów finansowanych w ramach Funduszu Spójnoci

ród³o: ibid

w strukturze: z 56,9% w strukturze ilociowej do 20,1% w strukturze wartociowej.
Ró¿ne ród³a finansowania, ró¿ny zakres i cel realizowanych projektów, ró¿ni wreszcie beneficjenci implikuj¹ znaczne zró¿nicowanie wartoci projektów. Najdro¿sze okazujê siê byæ projekty finansowane ze rodków Funduszu Spójnoci (rednia wartoæ wynosi ponad 138 mln z³), co jest zrozumia³e z uwagi na ponadregionalne znaczenie tych inwestycji. Sporód programów operacyjnych wiod¹cym staje siê Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który wysok¹ redni¹ (prawie
2 mln z³) zawdziêcza inwestycjom infrastrukturalnym. Najni¿ej uplasowa³ siê program rolniczy (nieca³e

RODOWISKO GOSPODARCZE: IV. Programy pomocowe

Wykres 111. Przeciêtna wartoæ projektu realizowanego wg programów operacyjnych,
inicjatyw wspólnotowych i Funduszu Spójnoci

ród³o: ibid
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250 tys. z³), co zosta³o ju¿ wczeniej omówione.
W zakresie dofinansowania rodkami unijnymi najwy¿ej notowane s¹ inicjatywy wspólnotowe
i programy finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (nawet do 75% wartoci projektów
w przypadku IW EQUAL). Najwiêcej w stosunku do wartoci zg³oszonych projektów zmuszeni byli
wydaæ beneficjenci startuj¹cy w programie Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb  dofinansowanie wynioWykres 112. Poziom dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów
operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych i Funduszu Spójnoci w Ma³opolsce

RODOWISKO GOSPODARCZE: IV. Programy pomocowe

ród³o: ibid

s³o zaledwie 26,7% wartoci projektu.
Projekty wed³ug kategorii beneficjentów
Programy operacyjne okresu 2004-2006 stwarza³y mo¿liwoæ ubiegania siê o wsparcie finansowe
z funduszy unijnych dla szerokiej grupy potencjalnych beneficjentów. Du¿e zró¿nicowanie celów stawianych w poszczególnych priorytetach i dzia³aniach pozwala³y wykazaæ inicjatywê nie tylko organom
administracji wszystkich poziomów, lecz równie¿ organizacjom spo³ecznym, instytucjom, przedsiêbiorcom i rolnikom. W³anie grupa przedsiêbiorstw by³a najliczniej reprezentowana w gronie ubiegaj¹cych
siê o przyznanie dofinansowania  na 4774 projekty realizowane przez podmioty z terenu Ma³opolski
a¿ 2406 trafi³y w rêce rolników (50,4%). Drugie miejsce w tym rankingu zajmuj¹ przedsiêbiorstwa,
które potrafi³y dla siebie zapewniæ finansowanie w 1366 projektach (28,6%), na trzecim miejscu znala-
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Wykres 113. Struktura projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych,
inicjatyw wspólnotowych i Funduszu Spójnoci w województwie ma³opolskim
w latach 2004-2006 wg kategorii beneficjentów

ród³o: ibid

RODOWISKO GOSPODARCZE: IV. Programy pomocowe

Tabela 139. Liczba projektów realizowanych w poszczególnych programach/inicjatywach
wspólnotowych wg kategorii beneficjenta

ród³o: opracowanie w³asne
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Tabela 140. Projekty realizowane w ramach programów operacyjnych, inicjatyw
wspólnotowych i Funduszu Spójnoci w latach 2004-2006 przez jednostki
samorz¹du terytorialnego w województwie ma³opolskim

ród³o: opracowanie w³asne
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z³y siê jednostki samorz¹du terytorialnego (m.in. urzêdy miast i gmin, urzêdy pracy), które realizuj¹
680 projektów (14,2%).
W zale¿noci od rodzaju jednostki samorz¹du terytorialnego, poszczególne programy cieszy³y siê
zró¿nicowanym powodzeniem  dla jednostek poziomu gminnego najwa¿niejsze by³y projekty maj¹ce
znaczenie lokalne, a rodki na nie mo¿na by³o uzyskaæ g³ownie ze ZPORR-u oraz z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego . Na poziomie powiatów znacz¹cym jest SPO Rozwój
Zasobów ludzkich  jest to g³ównie efekt dzia³alnoci powiatowych urzêdów pracy i wdra¿anym przez
nie programom szkoleniowym, dokszta³caj¹cym itp. Na poziomie oprócz dzia³añ typu regionalnego,
pojawiaj¹ siê dzia³ania zwi¹zane z pomoc¹ techniczn¹ przy wdra¿aniu programów, a wiêc szkoleniem

ród³o: opracowanie w³asne

pracowników, wynajmem pomieszczeñ, tworzeniem miejsc pracy dla osób zajmuj¹cych siê wdra¿aniem programów czy zakupem wyposa¿enia.
Pod wzglêdem wartoci projektów struktura projektów realizowanych w jednostkach samorz¹du
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Wykres 114. Struktura ilociowa projektów realizowanych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego

Wykres 115. Struktura projektów realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego
wg rodzaju jednostek i wartoci projektów
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ród³o: opracowanie w³asne

terytorialnego uleg³a istotnej zmianie g³ównie w gminach. Jest to wynikiem realizacji kilku niezwykle
kosztownych projektów w ramach Funduszu Spójnoci.
Na szczeblu gminnym projekty realizowa³y 134 jednostki samorz¹du, czyli 73,6% ogó³u jednostek
tego poziomu. W ich gestii znajdowa³a siê realizacja 332 projektów:
 10 z Funduszu Spójnoci
 8 z INTERREG
 148 z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego...
 6 z SPO Rozwój zasobów ludzkich
 160 ze ZPORR.
W przeliczeniu projektów realizowanych przez JST poziomu gminnego i powiatowego na 1 miesz-
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Mapa 28. Wartoæ projekty realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego
stopnia powiatowego i gminnego na mieszkañca

ród³o: opracowanie w³asne

kañca, w województwie ma³opolskim daj¹ siê wydzieliæ cztery dominuj¹ce obszary: w przybli¿eniu wyznaczone przez Kraków i powiaty krakowski, limanowski, d¹browski i gorlicki.

Podstawowymi cechami funduszy europejskich skierowanych do nowo przy³¹czonych krajów jest
ich ci¹g³oæ oraz programowalnoæ. Pozwala to na planowanie przysz³ego rozwoju, okrelanie strategicznych kierunków dzia³añ zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i regionalnym, oraz przewidzieæ
wielkoæ rodków koniecznych do realizacji wytyczonych celów.
Pierwszym krokiem do sformu³owania i realizacji krajowych programów operacyjnych jest sporz¹dzenie na szczeblu unijnym Strategicznych Wytycznych Wspólnoty wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi.
Komplet tych dokumentów stanowi ramy dzia³añ w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich.
Poziom krajowy w przypadku Polski definiuje Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2013,
okrelaj¹c cele i priorytety rozwoju. G³ównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakoci ¿ycia
mieszkañców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin.
Natomiast priorytetami strategicznymi s¹:
1. Wzrost konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spo³ecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakoci.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i jej bezpieczeñstwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójnoci terytorialnej.
W szczególnoci, z uwagi na znaczne zaanga¿owanie rodków unijnych, istotnej wagi nabieraj¹
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3. POLITYKA SPÓJNOCI. PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) zatwierdzone decyzj¹ Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. Jest to dokument okrelaj¹cy priorytety i obszary wykorzystania oraz
system wdra¿ania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) oraz Funduszu Spójnoci w ramach bud¿etu Wspólnoty na
lata 2007-2013.
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiêbiorczoci, zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej.

RODOWISKO GOSPODARCZE: IV. Programy pomocowe

Cel strategiczny osi¹gany bêdzie poprzez realizacjê horyzontalnych celów szczegó³owych. Celami horyzontalnymi NSS s¹:
1. Poprawa jakoci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
2. Poprawa jakoci kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie spójnoci spo³ecznej,
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo³ecznej maj¹cej podstawowe znaczenie
dla wzrostu konkurencyjnoci Polski,
4. Podniesienie konkurencyjnoci i innowacyjnoci przedsiêbiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartoci dodanej oraz rozwój sektora us³ug,
5. Wzrost konkurencyjnoci polskich regionów i przeciwdzia³anie ich marginalizacji spo³ecznej,
gospodarczej i przestrzennej,
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
Obok dzia³añ o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS bêd¹ realizowane za
pomoc¹ programów (tzw. programów operacyjnych), zarz¹dzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarz¹dzanych przez
Zarz¹dy poszczególnych Województw i projektów wspó³finansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:
 Program Infrastruktura i rodowisko  EFRR i FS
 Program Innowacyjna Gospodarka  EFRR
 Program Kapita³ Ludzki  EFS
 16 programów regionalnych  EFRR
 Program Rozwój Polski Wschodniej  EFRR
 Program Pomoc Techniczna  EFRR
 Programy Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej  EFRR
Finansowanie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
£¹czna suma rodków zaanga¿owanych w realizacjê NSRO wyniesie oko³o 85,6 mld euro.
Z tytu³u realizacji NSS redniorocznie (do roku 2015) bêdzie wydatkowe oko³o 9,5 mld euro, co odpowiada oko³o 5% produktu krajowego brutto. Z tej sumy:
 67,3 mld euro bêdzie pochodzi³o z bud¿etu UE,
 11,9 mld euro z krajowych rodków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z bud¿etu pañstwa),
 ok. 6,4 mld euro zostanie zaanga¿owanych ze strony podmiotów prywatnych.
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Tabela 141. Alokacja rodków wspólnotowych w podziale na programy operacyjne
oraz fundusze

ród³o: opracowanie w³asne
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Wykres 116. Porównanie wielkoci funduszy europejskich przeznaczonych na realizacjê
programów pomocowych w okresie 2004-2006 i 2007-2013 wg funduszy

ród³o: opracowanie w³asne

RODOWISKO GOSPODARCZE: IV. Programy pomocowe

Tabela 142. Iloæ i wartoæ projektów kluczowych w ramach PO Infrastruktura i rodowisko

ród³o: opracowanie w³asne

Wydatki w ramach polityki spójnoci bêd¹ koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a tak¿e programami
europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjnoci. £¹czna suma rodków w³¹czona w realizacjê
dzia³añ rozwojowych, których g³ównym elementem bêdzie NSRO, wyniesie ³¹cznie ponad 107,9 mld
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Tabela 143. Liczba i wartoæ projektów kluczowych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Obwieszczenia MRR z 19 marca 2008 r w sprawie listy projektów indywidualnych
dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) na lata 2007-2013

Projekty kluczowe POI i POIG planowane do realizacji na terenie województwa
ma³opolskiego  wg aktualizacji z 31 VII 2008 r. (lista podstawowa i rezerwowa)
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Mapa 29.

ród³o: opracowanie Departament Geodezji i Kartografii UMWM na podstawie danych MRR
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euro, w tym 85,4 mld rodków UE.
W porównaniu z innymi województwami, województwo ma³opolskie uplasowa³o siê na siódmej
pozycji w skali kraju pod wzglêdem wartoci bezwzglêdnej projektów kluczowych. Tym niemniej
w przeliczeniu na per capita pozycja województwa ma³opolskiego ulega znacznemu pogorszeniu, obni¿aj¹c siê do pozycji 15.

4. PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA
REALIZACJA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR)
P³atnoci bezporednie do gruntów rolnych
Do 31 grudnia 2007 r. na licie podmiotów wpisanych do ewidencji producentów znalaz³o siê
194 117 gospodarstw. Beneficjenci p³atnoci bezporednich z³o¿yli ³¹cznie 137 964 wnioski o jednolite
p³atnoci obszarowe, obejmuj¹ce 522 631,92 ha. Na uzupe³niaj¹ce p³atnoci obszarowe z³o¿ono
113 413 wniosków, których powierzchnia deklarowana wynios³a 250 224,37 ha. Beneficjenci p³atnoci
uzupe³niaj¹cych do powierzchni rolin przeznaczonych na paszê, uprawianych na trwa³ych u¿ytkach zielonych (p³atnoæ zwierzêca) z³o¿yli ³¹cznie 62 118 wniosków obejmuj¹cych powierzchniê 108 725,29 ha.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (PROW)
Dzia³anie 1: Renty strukturalne s³u¿y³o zachêceniu rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia dzia³alnoci rolniczej i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych m³odszym nastêpcom. Do koñca 2007 r. beneficjenci z³o¿yli 2 561 wniosków i wydano 2 395 decyzji przyznaj¹cych pomoc na ³¹czn¹ kwotê 3 408 063 z³. W wyniku zrealizowanych dzia³añ beneficjenci przekazali nastêpcom 2 374 gospodarstw rolnych. Dane dotycz¹ce 2007 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
liczba wydanych decyzji przyznaj¹cych pomoc, do których nast¹pi³o przekazanie gospodarstwa rolnego  72 wnioski, kwota ³¹czna miesiêcznej wysokoci wnioskowanej renty strukturalnej 106 879,28 z³.
Dzia³anie 2: Wspieranie gospodarstw niskotowarowych mia³o na celu wzmocnienie potencja³u gospodarstw przez zobowi¹zanie ukierunkowania ich produkcji na rynek. £¹cznie narastaj¹co do
koñca grudnia 2007 r. z³o¿ono 15 802 wnioski, wydano 14 323 decyzje przyznaj¹ce pomoc oraz zrealizowano p³atnoci na ³¹czn¹ kwotê 118 277 962,35 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 2007 r. zarejestrowano 56 549 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Deklarowana powierzchnia ONW wynios³a 162 466,88 ha.
Dzia³anie 4: Wspieranie przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t
zwane Programem rolnorodowiskowym, obejmowa³o 7 dzia³añ. Pakiety rolnorodowiskowe by³y zwi¹zane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochronê rodowiska, zachowanie siedlisk o
wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowanie zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich. Do
koñca 2007 r. wydano 6 659 decyzji przyznaj¹cych wsparcie w wysokoci 25 038 138,73 z³.
Dzia³anie 5: Zalesianie gruntów rolnych. W ramach kampanii 2007 z³o¿ono 133 wnioski na
³¹czn¹ powierzchniê wynosz¹c¹ 226,16 ha i wydano 133 decyzji przyznaj¹cych 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:
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 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.
Narastaj¹co do koñca 2007 r. w ramach dzia³ania 6 z³o¿ono 994 wnioski na ³¹czna kwotê 27 599 925 z³,
wydano 916 decyzji przyznaj¹cych pomoc i zrealizowano p³atnoci na ³¹czn¹ kwotê 23 269 927,54 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. Narastaj¹co do koñca 2007 r. na
terenie Województwa Ma³opolskiego z³o¿ono 3 wnioski o pomoc, w ramach których wydano 3 decyzje
na ³¹czn¹ kwotê 763 655,60 z³.
O pomoc finansow¹ w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw wyst¹pi³o do koñca
2007 r. ³¹cznie szeæ organizacji. W wyniku zrealizowanych dzia³añ beneficjenci pomocy otrzymali
rodki finansowe w wysokoci 5 528 013,35 z³.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 (PROW)
W ramach PROW 2007-2013 do 31 grudnia 2007 r. na terenie województwa ma³opolskiego dla
dzia³ania Renty strukturalne z³o¿ono 456 wniosków i wydano 30 decyzji na kwotê 28 170,24 z³. Du¿o
wiêkszym zainteresowaniem rolników cieszy³o siê dzia³anie Wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), na które z³o¿ono 57 012 wniosków
i wydano 13 352 decyzje na ³¹czn¹ kwotê 11 092 617,89 z³. W ramach dzia³ania Zalesianie gruntów
rolnych i zalesianie gruntów innych ni¿ rolne z³o¿ono 86 wniosków na kwotê 1 334 631,75 z³, a na
Modernizacje gospodarstw rolnych 745 wniosków na kwotê 62 523 572,08 z³. W ramach dzia³ania
Grupy producentów rolnych z³o¿ono jeden wniosek na kwotê 198 150,00 z³.

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego
oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006
Dzia³ania wdra¿ane przez Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego
Województwo Ma³opolskie w 2007 roku kontynuowa³o realizacjê wszystkich 3 dzia³añ wdra¿anych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacji sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006.
Scalanie gruntów
W ramach trzech naborów wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu dzia³ania 2.2 Scalanie gruntów z³o¿ono 3 wnioski na ³¹czn¹ kwotê dofinansowania 5 463 977 z³otych (EFOiGR + Bud¿et
Pañstwa). Ich efektem jest scalenie 1216 ha gruntów rolnych.
Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego wykorzysta³ 105,4% limitu przyznanego na województwo na
realizacje dzia³ania 2.2.
Efekty realizacji projektów dzia³ania 2.2.:
 zmniejszenie rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Ma³opolsce,
 tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i lenictwie poprzez poprawê struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów lenych,
 racjonalne dostosowanie granic nieruchomoci do systemu urz¹dzeñ melioracji wodnych, dróg
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ród³o: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz rzeby terenu.
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
8 lutego 2007 roku Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego podj¹³ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia
listy rankingowej w ramach II naboru wniosków do dzia³ania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, co pozwoli³o na podpisanie 27 umów o dofinansowanie projektów,
w ramach ww. dzia³ania. Dziêki staraniom Samorz¹du Województwa, dotycz¹cym pozyskania dodatkowej puli rodków powsta³ych na wskutek niepe³nego wykorzystania limitów finansowych przez inne
województwa oraz oszczêdnociom poprzetargowym mo¿liwe by³o dofinansowanie kolejnych
19 projektów, znajduj¹cych siê na licie rezerwowej.
W sumie z³o¿ono 283 wnioski, 170 wniosków przesz³o pozytywnie ocenê formalno  merytoryczn¹.
Podpisanych zosta³o: 137 umów o dofinansowanie na kwotê 35 323 043 z³otych (EFOiGR).
Efektem zrealizowanych projektów s¹:
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Wykres 117. Kwota dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach dzia³ania Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO ROL

ród³o : opracowanie w³asne
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Wykres 118. Kwota dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach dzia³ania Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO ROL
na 1 mieszkañca

ród³o : opracowanie w³asne

zmodernizowane i wyposa¿one obiekty kultury, placówki sportowo rekreacyjne,
odnowione zabytkowe zabudowy charakterystyczne dla tradycji budownictwa wiejskiego,
zmodernizowane przestrzenie publiczne (chodniki, place, parki, rynki itp.),
wsparte projekty zwi¹zane z infrastruktur¹ turystyczn¹ i promocj¹ regionu.

Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego wykorzysta³ 101% limitu przyznanego na województwo
na realizacjê dzia³ania 2.2.
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
W ramach 2 naborów Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych z³o¿y³ 22 wnioski o dofinansowanie na kwotê oko³o 75 milionów z³otych. Zadania objête projektami zlokalizowane by³y na
ca³ym obszarze dzia³alnoci Zarz¹du  terenie Województwa Ma³opolskiego. Dofinansowanie otrzyma³o 13 projektów na ³¹czna kwotê 34 835 282 z³otych (EFOiGR + Bud¿et Pañstwa).
W ramach tego dzia³ania umocnionych zosta³o oko³o 14,3 km wa³ów przeciwpowodziowych wraz
z budow¹ dróg dojazdowych oraz ukszta³towano koryta rzek, które w 1997 roku przynios³y Wielk¹
powód i ogromne straty w naszym regionie.
Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego wykorzysta³ 103,7% limitu przyznanego dla województwa na
realizacje ww. dzia³ania.
Projekty zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 pozytywnie wp³yn¹ na poprawê jakoci ¿ycia na obszarach wiejskich, dobrze pos³u¿¹ spo³ecznociom lokalnym, a tak¿e rozwojowi województwa ma³opolskiego.
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V. Instytucje dla rozwoju
oprac. Marcin Gwód, Katarzyna Cylinc-Nawa³ka

1. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU (IOB)
Obecnie, w dobie skomplikowanych procedur administracyjnych, prawnych i finansowych, samodzielne prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przez przedsiêbiorców, bez pomocy z zewn¹trz jest
coraz bardziej utrudnione. Dlatego, by u³atwiæ funkcjonowanie przedsiêbiorcom i start potencjalnym
inwestorom, powo³ano do ¿ycia instytucje otoczenia biznesu (IOB).
IOB to podmioty skupiaj¹ce kadrê z odpowiednimi kwalifikacjami, zaplecze techniczne i materialne, dziêki którym wiadcz¹ us³ugi na rzecz sektora MSP. Do wspomnianych instytucji nale¿¹: 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 wymienionych to instytucje non-profit, nie dzia³aj¹ce dla zysku.
Wspieranie przedsiêbiorczoci, pomoc w rozpoczynaniu dzia³alnoci gospodarczej (m.in. startup, spin-off) oraz pomoc nowotworzonym przedsiêbiorstwom to zadania instytucji otoczenia biznesu.
Inne inicjatywy realizowane przez IOB to szkolenia i doradztwo, s³u¿¹ce podnoszeniu kwalifikacji pracowników przedsiêbiorstw; wspieranie powi¹zañ kooperacyjnych przedsiêbiorstw; tworzenie sieci wspó³pracy (m.in. klastry) oraz animacja rodowiska innowacyjnego przedsiêbiorstw. Zadaniem instytucji
otoczenia biznesu jest tak¿e u³atwienie MSP, maj¹cym zamiar realizowaæ przedsiêwziêcia inwestycyjne, dostêpu do zewnêtrznych rodków finansowych (fundusze mikropo¿yczkowe i porêczeniowe, fundusze kapita³u podwy¿szonego ryzyka).
Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ wyspecjalizowane IOB typu: centra transferu technologii, inkubatory technologii, klastry, parki naukowo-technologiczne. Ich szczególnym zadaniem jest wzmacnianie
innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw.
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Instytucje wspieraj¹ce innowacyjnoæ i rozwój technologiczny
Ma³opolska znajduje siê w cis³ej czo³ówce, jeli chodzi o liczbê orodków innowacji (aktywnych
i bêd¹cych w trakcie tworzenia). Wród orodków innowacji w Ma³opolsce wymieniæ nale¿y:
Centra Transferu Technologii
Na terenie Ma³opolski zlokalizowane s¹ cztery CTT:
 Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu - instytucja prowadzona przez
Uniwersytet Jagielloñski,
 Centrum Transferu Technologii prowadzone przez Politechnikê Krakowsk¹,
 Centrum Transferu Technologii prowadzone przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹,
 Centrum Transferu Technologii dzia³aj¹ce przy Fundacji Progress and Business,
Ich g³ówny cel to tworzenie platformy porozumienia i wspó³pracy rodowiska przedsiêbiorców
i wiata nauki, przygotowanie opracowañ przedinwestycyjnych i identyfikacja potrzeb innowacyjnych
podmiotów gospodarczych oraz dzia³ania ukierunkowane na rozwój przedsiêbiorczoci technologicznej. Oprócz wymienionych, CTT prowadz¹ równie¿ us³ugi wspieraj¹ce: szkolenia, kursy, doradztwo.
Inkubatory Technologiczne
Ich celem jest pomoc w rozwoju nowopowstaj¹cym i m³odych firmom oraz stworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla transferu technologii poprzez kontakty z instytucjami naukowymi, us³ugi wspieraj¹-
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ce biznes (doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne, technologiczne), wspomaganie w zdobywaniu 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, zorientowanej g³ównie na obszar informatyki, in¿ynierii i telekomunikacji.
W Ma³opolsce funkcjonuj¹ dwa Inkubatory Technologiczne.
 Inkubator Technologiczny przy Krakowskim Parku Technologicznym  projekt wspó³finansowany ze rodków Uni Europejskiej; w ramach przyznanych rodków powsta³a nowa lokalizacja
o ³¹cznej powierzchni 4000 m2 wyposa¿ona w odpowiednie zaplecze technicze. Powierzchnia
zosta³a podzielona na komercyjn¹ oraz przeznaczon¹ do celów misyjnych, a do koñca roku
2008 przewidywane jest ulokowanie tam ok. 16-20 firm.
 Jagielloñski Park i Inkubator Technologii przy Jagielloñskim Centrum Innowacji Sp z o.o., którego I etap realizacji przewidziany jest na listopad 2008 roku.

Celem Akademickich Inkubatorów Przedsiêbiorczoci (AIP) jest niesienie pomocy w tworzeniu
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP) oraz pilotowaniu ich dalszego rozwoju. Dzia³ania zorientowane na edukacjê przedsiêbiorczoci oraz komercjalizacjê nowych produktów i technologii, to rodki
osi¹gniêcia za³o¿onych celów. Inkubator akademicki daje mo¿liwoæ rozwoju poprzez dostêp do: infrastruktury uczelnianej (laboratoria i aparatura badawcza), wiedzy naukowców i studentów przy wiadczeniu us³ug doradczych i szkoleniowych, baz danych traktuj¹cych o wynalazkach, patentach
i technologiach.
Funkcjonuj¹ce inkubatory akademickie w 2007
 Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica, w którym funkcjonuje ok. 15 firm,
 Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoci przy Krakowskiej Szkole Wy¿szej im. Frycza Modrzewskiego, na terenie którego istnieje ok. 15 firm,
 Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoci (przy Jagielloñskim Centrum Innowacji Sp. z o.o.)
w strukturach którego funkcjonuje ok.12 firm.
Parki Technologiczne
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 najwy¿szej kategorii (kategoria A), w której znajduj¹ siê parki realizuj¹ce dzia³alnoæ statutow¹ w pe³nym zakresie, w³¹cznie
z udostêpnieniem powierzchni i us³ug wspieraj¹cych dla firm. Krakowski Park Technologiczny oferuje
tereny pod inwestycje, powierzchnie biurowe do wynajêcia (pierwsze umowy maj¹ byæ realizowane
w II po³owie roku 2008, z uwagi na zakoñczenie prac zwi¹zanych z przygotowaniem nowego biurowca
KPT. W ca³ej specjalnej strefie ekonomicznej, w roku 2007r, powierzchnia wynajmowana to ok. 14 000 m2),
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 zaawansowa-
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nych technologii pomiêdzy jednostkami naukowymi, a przedsiêbiorcami. Komórki organizacyjne TPNT
oferuj¹ us³ugi z zakresu: organizacji szkoleñ, kursów i konferencji, wynajmu powierzchni biurowo 
us³ugowych i szkoleniowo  konferencyjnych, wiadczenia us³ug informacyjno doradczych oraz wspierania transferu nowoczesnych technologii z sektora nauki do gospodarki. Powierzchnia Tarnowskiego
Parku Naukowo-Technologicznego wynosi (2007 r.) 1089,44 m2, liczba firm ulokowanych w strukturach
Parku 19. W 2007 roku TPNT zorganizowa³ i przeprowadzi³ 21 szkoleñ, w tym jedno dedykowane
lokatorom Parku (oraz Inkubatora Przedsiêbiorczoci zlokalizowanego w strukturach TPNT). Na ogóln¹
liczbê szkoleñ przypadaj¹ kursy, ogólne i specjalistyczne, studia podyplomowe z zakresu BHP, szkolenia m.in. z zakresu handlu, profesjonalnej obs³ugi klienta, kadr i p³ac, zak³adania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Ponadto uda³o siê zrealizowaæ kursy jêzykowe i komputerowe, a wród
szkoleñ specjalistycznych: kurs dla kandydatów na audytorów energetycznych oraz I stopieñ specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Klastry
Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiêbiorstw, instytucji i organizacji powi¹zanych sieci¹ pionowych i poziomych zale¿noci. Obecnie w naszym Regionie funkcjonuj¹:
Tarnowski Klaster Przemys³owy S.A.
Tarnowski Klaster Przemys³owy S.A. oferuje firmom inwestuj¹cym na jego terenie, pomoc prawn¹
i finansow¹, pomoc w dzia³alnoci promocyjnej i marketingowej oraz pomaga w zakupie sprzêtu i
materia³ów do produkcji. Ponadto Klaster organizuje specjalistyczne doradztwo i szkolenia, a firmy
inwestuj¹ce na jego terenie mog¹ skorzystaæ z systemu lokalnych ulg podatkowych.
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Ma³opolski Klaster Technologii Informacyjnych
Powo³any 18 lipca 2006r. przez 22 instytucje i firmy z regionu Ma³opolski, w tym najwiêksze firmy
informatyczne (m.in. Comarch, Ericpol Telecom, Motorola Polska i IBM Polska), uczelnie wy¿sze (m.in.
Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska).
Obecnie klaster tworzy 29 podmiotów, w ramach którego powo³ano nastêpuj¹ce zespo³y robocze
 Zespó³ ds. Kszta³cenia
 Zespó³ ds. Badañ i Rozwoju
 Zespó³ ds. Przedsiêbiorczoci
 Zespó³ ds. Parku IT,
a g³ównym celem Ma³opolskiego Klastra jest stworzenie w województwie nowoczesnego rodowiska technologii informacyjnych w zakresie badañ, wdro¿eñ i kszta³cenia kadr z zapewnieniem wzajemnych transferów wiedzy, rodków i technologii.
E-klaster Ma³opolski Klaster Informatyczny
Inicjatorami jego powstania by³y rodowiska naukowe województwa ma³opolskiego, przedstawiciele samorz¹du oraz MSP, natomiast nadrzêdny cel tej instytucji, to dzia³ania projektowe wp³ywaj¹ce
na rozwój i aktywizacjê ma³opolskich firm IT z sektora MP. Realizuje je od 2005 roku.
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.
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Klaster Life Science Kraków
Utworzony w 2006 roku funkcjonuje jako projekt  wspólne przedsiêwziêcie wielu podmiotów d¹¿¹cych do zrealizowania wspólnej misji wspierania przedsiêbiorczoci i innowacyjnoci w obszarze
Life Science oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac biomedycznych.
Inicjatorem klastra jest Uniwersytet Jagielloñski, a jego nadrzêdnym celem jest stworzenie sieci wspó³pracy firm i organizacji posiadaj¹cych najwiêkszy w Polsce potencja³ rynkowy w obszarze m.in. sektora medycznego, kosmetycznego, biotechnologicznego oraz u³atwienie im wspó³pracy naukowej ze
wiatowym rynkiem LifeScience. Administratorem Klastra Life Science jest Jagielloñskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych
Klaster zawi¹zany zosta³, z inicjatywy Wy¿szej Szko³y Biznesu-National-Louis University, w 2006r.
jako jeden z kluczowych elementów projektu Miasteczko Multimedialne. Misj¹ projektu jest stworzenie
systemu organizacyjnego, który ³¹czy w sobie zasady i koncepcje funkcjonowania ³¹cznie kilku instrumentów istniej¹cych do tej pory oddzielnie w rzeczywistoci gospodarczej. Obecnie klaster zrzesza 52
proinnowacyjne przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w bran¿y nowoczesnych technologii, nowych mediów oraz
przemys³u czasu wolnego.
Firmy wchodz¹ce w sk³ad klastra s¹ mocno zdywersyfikowane pod wzglêdem geograficznym
i 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, pozwala na realizacjê ka¿dego projektu z zakresu zaawansowanych technologii i nowych mediów.

19 padziernika 2006 roku zosta³o podpisane porozumienie w sprawie powo³ania Ma³opolsko 
Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Dziêki wspó³pracy podmiotów z obu regionów, dostrzegaj¹cych istotê ochrony rodowiska przyrodniczego powsta³ klaster, który za swoj¹ misjê obra³ budowê
platformy wspó³dzia³ania przedsiêbiorstw, samorz¹du, uczelni wy¿szych i instytucji otoczenia biznesu
w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju spo³ecznego w czystym i bezpiecznym
rodowisku. Jego g³ówne cele skoncentrowane s¹ na zwiêkszaniu pozyskania i wykorzystania czystej
energii (m.in. wiatrowa, geotermalna, s³oneczna, wodna, uzyskana z biomasy) w regionie, koncentracji
badañ naukowych w obszarze czystej energii oraz integracji dzia³añ podmiotów w obszarze energetyki
i wprowadzania do niej innowacji. W roku 2007 w strukturach klastra funkcjonowa³o ok. 15 firm.
Klaster Medycyna Polska Po³udniowy-Wschód
Podmioty z czterech województw: Ma³opolskiego, Podkarpackiego, wiêtokrzyskiego i Lubelskiego
tworz¹ klaster zorientowany na rozbudowan¹ sieæ wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê podmiotów medycznych, uzdrowiskowych i turystyczno-sportowych. Obecnymi uczestnikami klastra s¹ przedsiêbiorstwa rejonu po³udniowo-wschodniej Polski, skupione wokó³ gamy us³ug medycznych i turystyki medycznej, wspieraj¹ce inicjatywê klastrow¹ orodki badawczo-rozwojowe, orodki sportu elitarnego. Celem klastra jest dostarczanie skoordynowanej opieki medycznej dla mieszkañców czterech województw, a tak¿e wiadczenie
kompleksowych us³ug medycyny turystycznej z myl¹ o pacjentach odwiedzaj¹cych nasz region. W d¹¿eniu do osi¹gniêcia celów szeroko wykorzystywane s¹ innowacje nie tylko z bran¿y medycznej. Strukturê
klastra tworzy ok. 25 firm, daj¹c zatrudnienie ok. 1000 osób (w tym lekarze i pielêgniarki).

293

RODOWISKO GOSPODARCZE: V. Instytucje dla rozwoju

Ma³opolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii

RODOWISKO GOSPODARCZE: V. Instytucje dla rozwoju

Klaster Minetach
Inicjatywa regionów Ma³opolskiego, Podkarpackiego, l¹skiego i wiêtokrzyskiego w zakresie
innowacyjnych technik z obszaru mikro  nanotechnologii oraz in¿ynierii biomedycznej, w celu koncentracji potencja³u na rzecz przyspieszenia rozwoju nowoczesnych technologii i zastosowania ich w gospodarce. Jest to najm³odszy, ósmy klaster przemys³owy na terenie województwa ma³opolskiego.
Jako cel nadrzêdny klaster wyznaczy³ sobie poprawê jakoci ¿ycia poprzez rozwój i wykorzystanie
nowych technik i technologii ze szczególnym nakierowaniem na mikro- i nanotechnologiê oraz in¿ynieriê biomedyczn¹. Aby osi¹gn¹æ za³o¿ony cel, klaster optuje za racjonalizacj¹ wykorzystania istniej¹cego potencja³u intelektualnego i materialnego poprzez kszta³towanie warunków do wspó³dzia³ania uczelni wy¿szych, jednostek badawczych, w³adz samorz¹dowych, przedsiêbiorstw, agencji,
stowarzyszeñ i fundacji.
Wspomaganie rozwoju regionalnego oraz budowanie silnej przedsiêbiorczoci regionu to zadania
i cele, których realizacja pozwala na stworzenie mocnej gospodarki, przyjaznego klimatu, a przez to
zajêcie silnej pozycji wród najlepszych. Wród instytucji realizuj¹cych wspomaganie rozwoju regionalnego nale¿y zwróciæ uwagê na agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, fundacje i stowarzyszenia powstanie, których inicjuje samorz¹d lokalny lub samorz¹d województwa. W Ma³opolsce dzia³a
kilkanacie wspomnianych instytucji, natomiast najwa¿niejsze agencje i fundacje wspomagaj¹ce rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym i regionalnym to: Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. (MARR), Ma³opolska Agencja Energii i rodowiska Spó³ka z o.o. (MAE). Fundacja Partnerstwo
dla rodowiska, FRLD- MISTIA.
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(TARR), S¹decka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Agencja Rozwoju Spó³dzielczoci to instytucje, które m.in. wspó³dzia³aj¹ z w³adzami szczebla
lokalnego w pozyskiwaniu inwestorów do zarz¹dzanych przez nie parków przemys³owych i technologicznych, a ich aktywnoæ ma ponadlokalny charakter. Izby gospodarcze, Izby przemys³owo-handlowe, rzemielnicze i cechy oraz zwi¹zki pracodawców i stowarzyszenia przedsiêbiorców stanowi¹ kolejn¹ grupê dzia³aj¹c¹ na rzecz rozwoju regionalnego. Wszystkie wymienione instytucje tworz¹ sprzyjaj¹cy klimat gospodarczy regionu (us³ugi dla biznesu) oraz wp³ywaj¹ pozytywnie na powstawanie
i rozwój MSP, a ich g³ównym polem dzia³ania jest pomoc w rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej,
pomoc w rozwoju ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom (MSP), a tak¿e aktywizacja osób bezrobotnych
i podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiêbiorstw. Umo¿liwienie lokowania i dalszego funkcjonowania nowych firm w strukturach inkubatorów przedsiêbiorczoci, to kolejna forma pomocy p³yn¹ca ze
strony IOB, które zajmuj¹ siê tak¿e dzia³alnoci¹ doradcz¹ i szkoleniow¹, pomoc¹ w ubieganiu siê
po¿yczki i porêczenia oraz rodki UE.
Reprezentowaniem, wobec w³adz regionalnych, krajowych oraz instytucji publicznych, interesów
zrzeszonych w nich podmiotów zajmuj¹ siê organizacje pe³ni¹ce rolê samorz¹du gospodarczego lub
zawodowego. Zajmuj¹ siê one równie¿ wdra¿aniem zasad etyki w dzia³alnoci gospodarczej, w znaczeniu rzetelnego postêpowania w obrocie gospodarczym.
Dla zrzeszonych podmiotów oferuj¹ szerok¹ paletê wiadczeñ i us³ug, m.in. doradztwo prawne,
pomoc w poszukiwaniu dobrych ofert i partnerów gospodarczych, organizowanie seminariów, konferencji, i misji gospodarczych oraz szkolenia, a tak¿e pozyskiwanie i oferowanie informacji o firmach.
W województwie ma³opolskim najwiêksze i najprê¿niejsze s¹: Izby Przemys³owo-Handlowe w
Krakowie i Tarnowie, Jurajska Izba Gospodarcza, S¹decka Izba Gospodarcza, Ma³opolska Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci, natomiast izby rzemielnicze i cechy, skupiaj¹ce tak¿e podmioty do 50
pracowników nadal realizuj¹ szkolenia zawodowe oraz egzaminy cechowe.
Najwiêksz¹ tego typu organizacj¹ jest Ma³opolska Izba Rzemios³a i Przedsiêbiorczoci w Krakowie, zrzeszaj¹ca 24 cechy oraz 10 spó³dzielni rzemielniczych.
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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 ich 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 8 lat skorzysta³o z nich prawie 160 tysiêcy osób, w tym w 2007 roku ponad 21 tys.
Tabela 144. Klienci poradnictwa i informacji zawodowej WUP w 2007 roku

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych WUP

W 2007 r. z poradnictwa indywidualnego skorzysta³y 1 294 osoby podczas 1 797 porad. W ramach spotkañ doradcy zawodowi udzielili pomocy 443 osobom przy opracowaniu indywidualnych planów dzia³ania.
Dziêki pomocy doradców zawodowych klienci zyskali wiedzê dotycz¹c¹ predyspozycji i umiejêtnoci
zawodowych, mocnych i s³abych stron swojej osobowoci. Nabyli równie¿ praktyczne umiejêtnoci w
konstruowaniu planu rozwoju zawodowego, nauczyli siê jak poszukiwaæ informacji, a nastêpnie jak je
wykorzystywaæ w procesie podejmowania decyzji zawodowych.
Grupowe poradnictwo zawodowe
Doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie w 2007 roku w ramach poradnictwa
grupowego przeprowadzili ³¹cznie 45 warsztatów, z których skorzysta³o 373 klientów.
Us³uga grupowego poradnictwa zawodowego jest realizowana w Centrach Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej województwa ma³opolskiego w oparciu o certyfikowane programy poradnictwa
grupowego, takie jak: Rozwijanie indywidualnych cech u³atwiaj¹cych zdobycie zatrudnienia, Metoda
Edukacyjna, Kurs Inspiracji czy Spadochron. Zajêcia te s¹ skierowane do osób d³ugotrwale bezrobotnych, które utraci³y motywacjê do podejmowania dzia³añ zwi¹zanych z poszukiwaniem zatrudnienia oraz
do osób planuj¹cych swoj¹ przysz³oæ na rynku pracy, b¹d chc¹cych zmieniæ swoj¹ sytuacjê zawodow¹.
Zajêcia aktywizacyjne
W 2007 roku Centra zrealizowa³y ³¹cznie 130 zajêæ aktywizacyjnych, w których udzia³ wziê³o 880
osób. Celem zajêæ aktywizacyjnych by³o zapoznanie klientów z podstawowymi zagadnieniami dotycz¹cymi ryku pracy, nauczenie technik poszukiwania pracy.
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Indywidualna informacja zawodowa
Z informacji zawodowej mo¿na korzystaæ w Salach Informacji Zawodowej samodzielnie lub wspó³pracuj¹c z doradc¹ zawodowym. Informacja zawodowa obejmuje szeroki i ró¿norodny zakres wiedzy
u³atwiaj¹cej planowanie rozwoju zawodowego i poszukiwanie zatrudnienia. Klienci mog¹ korzystaæ ze
zbiorów w formie broszur, ulotek i folderów informacyjnych, literatury zawodoznawczej, teczek tematycznych, prasy, a tak¿e z innych noników informacji - p³yt CD, kaset video czy Internetu.
W 2007 r. doradcy zawodowi WUP udzielili 10 942 informacji zawodowych. Dla zaspokojenia
oczekiwañ klientów zosta³y równie¿ opracowane lub zaktualizowane 92 informacje zawodowe.
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
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 2007
roku zorganizowano 140 spotkañ grupowych w których wziê³y udzia³ 8 622 osoby.

RODOWISKO GOSPODARCZE: V. Instytucje dla rozwoju

Charakterystyka klientów korzystaj¹cych z us³ug CIZ w Ma³opolsce
Osoby bezrobotne stanowi³y niemal 1/3 klientów Centrów. Liczn¹ grupê (prawie 40%) korzystaj¹cych zw³aszcza z us³ug grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz zajêæ aktywizacyjnych stanowi³y osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy. Poszczególne grupy klientów
preferowa³y ró¿ne formy us³ug dostêpnych w Centrach i tak:
 osoby bezrobotne najchêtniej korzysta³y z indywidualnej informacji zawodowej, w wyniku której
czêsto by³y kierowane do poradnictwa indywidualnego. By³a to grupa osób wymagaj¹cych pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego i zdobyciu wiedzy o swoich atutach i predyspozycjach, a tak¿e uzyskaniu pewnoci siebie i motywacji do dzia³ania,
 grupowe spotkania informacyjne by³y preferowane przez studentów, którzy z kolei rzadziej uczestnicz¹ w rozmowach z doradc¹ czy zajêciach poradnictwa zawodowego.
 z us³ug indywidualnego i grupowego poradnictwa korzysta³y przede wszystkim osoby m³ode do
35 roku ¿ycia (75% klientów);
 osoby powy¿ej 45 roku (16 % wród wszystkich klientów Centrów) ¿ycia chêtniej uczestniczy³y
w zajêciach aktywizacyjnych.
Wród klientów korzystaj¹cych z us³ug Centrów w 2007 r. wiêkszoæ stanowi³y kobiety (59,7%).
Jest to tendencja sta³a, obserwowana ju¿ od kilku lat i dotyczy wszystkich form us³ug oferowanych
przez Centra.
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Wykres 119. Klienci korzystaj¹cy z poszczególnych us³ug CIZ

ród³o: opracowanie w³asne

Wspó³organizowanie konkursów i wydarzeñ o tematyce gospodarczej, a tym samym promowanie
przedsiêbiorstw i instytucji z terenu województwa ma³opolskiego, jak równie¿ propagowanie idei przedsiêbiorczoci wród ludzi m³odego pokolenia, to wybrane aspekty obecnoci samorz¹du województwa
ma³opolskiego w rodowisku gospodarczym regionu. Wyrazem tego zaanga¿owania jest fakt, ¿e
w 2007 roku Marsza³ek Województwa obj¹³ swym patronatem 312 wydarzeñ (konkursy, konferencje,
targi) oraz powo³ano 36 komitetów honorowych z udzia³em Marsza³ka.
W 2007 roku, na terenie Województwa Ma³opolskiego, zorganizowano wiele konkursów o tematyce gospodarczej, w tym:
IX Edycja Konkursu Ma³opolska Nagroda Jakoci 2007
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.
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3. KONKURSY PROMOCYJNE

Laureaci konkursu:
W kategorii organizacje produkcyjne i us³ugowe:
Tytu³ Laureata, Statuetkê Ma³opolskiej Nike oraz dyplom otrzyma³a:
MANEX SP. Z O.O., Kraków
W kategorii organizacje publiczne:
Tytu³ Laureata, Statuetkê Ma³opolskiej Nike oraz dyplom otrzyma³:
URZ¥D MIASTA KRAKOWA
Wyró¿nienie otrzyma³a:
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W MIECHOWIE
Dyplom finalisty IX Edycji Konkursu Ma³opolska Nagroda Jakoci 2007
KORELACJA SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O., Kraków
Nagrodê indywidualn¹ otrzyma³a:
Pani Katarzyna Kucharska za wk³ad pracy i osobiste zaanga¿owanie w propagowanie idei Konkursu, upowszechnianie tematyki systemów jakoci.
XVI 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 Mened¿er Firmy:
1. Tadeusz Dziêdziel Prezes Zarz¹du Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ OMAG Sp. z o.o.
2. Piotr Polañski, Dyrektor Browaru, Carlsberg Polska SA Browar Okocim w Brzesku
3. Julian Pilszczek, Prezes Zarz¹du MPK Kraków SA
4. Krzysztof Rodak, Prezes Zarz¹du MPEC SA, Tarnów
W kategorii W³aciciel Firmy:
1. Gra¿yna Berezowska-Semkowicz; Point Travel DMC sj Gra¿yna Semkowicz, Marta Semkowicz, Kraków
2. Danuta i Jerzy Dobrzañscy, Euromarket sp. z o.o., Kraków
3. Zbigniew Zarywski, Przedsiêbiorstwo Odzie¿owe Bo¿ena i Zbigniew Zarywscy, Tarnów
4. Andrzej Winiowski; FPHU Andrzej Winiowski, Wielog³owy
W kategorii Samorz¹dowy Kreator Przedsiêbiorczoci:
Zbigniew Nosek
Nagroda specjalna Z³oty Dukat :
Piotr Skalski

Przyznana po raz pierwszy Nagroda Specjalna w postaci poz³acanej statuetki Krakowskiego Dukata stanowi uznanie za 25 lat wytrwa³ej i konsekwentnej pracy na rzecz budowy firmy i utrzymania
wysokiej renomy na rynku us³ug budowlanych.
XII 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.
Laureat konkursu:
Janusz Chwajo³  Zak³ad kamieniarski, Kraków.
Wyró¿nienia:
Franciszek Kania  Zak³ad mechaniki pojazdowej, Radziszów.
Krzysztof Paj¹k  Zak³ad Stolarski Kobax, Kalwaria Zebrzydowska.
VII Edycja Konkursu Lider Ma³opolski 2007
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. Miasto Czêstochowa za Rewaloryzacjê Alei Najwiêtszej Maryi Panny
2. Miasto Przemyl za rewitalizacjê Placu Niepodleg³oci i budowê pomnika Ojca wiêtego Jana
Paw³a II
3. Miasto Bielsko-Bia³a za budowê nowoczesnego schroniska dla bezdomnych zwierz¹t w Bielsku-Bia³ej
4. Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA w Tarnowie za propagowanie twórczoci teatralnej
i promocjê Ma³opolski
5. Miasto Kraków za Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiañski 2000 oraz Jubileusz
750-lecia Nadania Praw Miejskich Krakowowi
6. Podhalañska Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym Targu za dynamiczny rozwój
Uczelni
7. Wy¿sza Szko³a Biznesu - National Louis University w Nowym S¹czu za wielostronny poziom
kszta³cenia
8. Maflow Polska sp. z o.o. w Che³mku za dynamiczny rozwój produkcji
9. Firma ASPEL S.A. z Zabierzowa za produkcjê aparatury medycznej wiatowej klasy
10. Firma WINIOWSKI z Wielog³owy k. Nowego S¹cza za prowadzenie nowoczesnych inwestycji
Wyró¿nieniem Specjalnym uhonorowano Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie
za 750 lat dzia³alnoci.

VI. Wspó³praca miedzynarodowa,
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1. WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
Wspó³praca Miêdzynarodowa Województwa Ma³opolskiego realizowana jest w oparciu o ustawê
o samorz¹dzie województwa, Statut Województwa Ma³opolskiego oraz Priorytety Wspó³pracy Zagranicznej Województwa Ma³opolskiego. Ma³opolska, nieprzerwanie, prowadzi, wspó³pracê dwustronn¹
z 13 regionami zagranicznymi na podstawie umów i porozumieñ, a z 3 na podstawie porozumieñ
miêdzyrz¹dowych. Utrzymuje tak¿e wiele kontaktów roboczych.
Z uwagi na reformê samorz¹dow¹ przeprowadzon¹ w Danii, w roku 2007 podpisana zosta³a umowa z nowym Regionem Po³udniowej Danii, w którego sk³ad wchodzi dawne Hrabstwo Fionii, z którym
Województwo Ma³opolskie, a wczeniej Krakowskie prowadzi³o wspó³pracê przez ponad 10 lat.
Ponadto w celu kontynuowania wspó³pracy, z uwagi na koniecznoæ przed³u¿enia umowy, województwo ponownie podpisa³o umowê z Województwem Klu¿ w Rumunii. Wa¿nym wydarzeniem by³y równie¿ obchody jubileuszu 10-lecia wspó³pracy z Krajem Zwi¹zkowym Turyngii.
Województwo jest tak¿e cz³onkiem trzech organizacji miêdzyregionalnych: Zrzeszenia Regionów
Europy (AER), Europejskiego Regionalnego Stowarzyszenia na rzecz Spo³eczeñstwa Informacyjnego
(Eris@) oraz Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badañ nad Edukacj¹ i Kszta³ceniem Zawodowym (FREREF).
W roku 2007 Województwo Ma³opolskie zrealizowano z partnerami zagranicznymi w sumie
61 projektów z takich dziedzin jak: edukacja (9), kultura (7), administracja (13), gospodarka (13), promocja i turystyka (7), polityka spo³eczna (1), fundusze strukturalne (1), rolnictwo (1), ochrona rodowiska (4), rozwój regionalny (1), inne (4). Wród zrealizowanych projektów znalaz³y siê wystawy, seminaria, wizyty studyjne, warsztaty, misje identyfikacyjne, konferencje i sta¿e oraz udzia³ w targach tematycznych.
Wa¿niejszymi z nich by³y:
 Podpisanie Listu Intencyjnego dotycz¹cego budowy po³¹czenia drogowego Krynica  Wysowa 
Blechnarka  granica pañstwa  Stebnická Huta  Zborov  Bardejovské kúpele.
 Porz¹dkowanie przestrzeni i tworzenie stref inwestycyjnych za pomoc¹ scaleñ gruntów.
 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
Wizyta studyjna delegacji z Klu¿ w Rumunii, maj¹ca na celu zapoznanie siê z projektami zrealizowanymi w Ma³opolsce w latach 2004-2006.
 Zapoznanie siê z zagadnieniami z zakresu geodezyjnego urz¹dzania obszarów wiejskich Turyngii.
 Europejskie projekty rolnicze na lata 2007-2013. Wizyta ekspertów francuskich dot. certyfikacji
na poziomie europejskim; etykiet regionalnych; promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.
Pomoc w opracowaniu projektów przez ma³opolskie samorz¹dy.
 Administracja id¹ca ku Europie  wymiana dowiadczeñ pomiêdzy Europ¹ rodkow¹,
a Ukrain¹. Sta¿ w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego dla pracowników
samorz¹dowych ze Lwowa, realizowany we wspó³pracy z Fundacj¹ Roberta Boscha oraz Ukraiñsk¹ Akademi¹ Administracji we Lwowie.
 XII Mundial Zawodów w Lyonie (targi edukacyjne i orientacji zawodowej) oraz Classexport (targi
gospodarcze).
 Regionalny system informacji turystycznej. Misja ekspercka z Regionu Rhone-Alpes do Ma³opolski. Wymiana dowiadczeñ w zakresie tworzenia i zarz¹dzania regionalnym systemem informacji turystycznej w regionie.
 X Seminarium Przysz³oci Turyngia  Ma³opolska w Erfurcie. Wartoci europejskie
w czasach przemian: Wyzwania dotycz¹ce przysz³oci kontynentu.
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W roku 2007 Województwo Ma³opolskie odwiedzili m.in:
1. Du an aplovi  Wicepremier Republiki S³owackiej ds. Integracji Europejskiej,
2. Luciano Caveri  Przewodnicz¹cy Autonomicznego Regionu W³och Dolina Aosty,
3. Arne Sandemo  Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Regionalnego Uppsali,
4. Poul Erik Svendsen  Wiceprzewodnicz¹cy Regionu Po³udniowej Danii,
5. Karsten Uno Petersem  Przewodnicz¹cy Komisji ds. Rozwoju Regionalnego i Spraw Miêdzynarodowych Rady Regionu Po³udniowej Danii,
6. Stephanie Kristensen  Wiceprzewodnicz¹ca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego i Spraw
Miêdzynarodowych Rady Regionu Po³udniowej Danii,
7. Charles Graham Crawford  Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó³nocnej,
8. Declan ODonovan  Ambasador Republiki Irlandii,
9. David Preston  Ambasador Kanady,
10. Jane Luykx  Ambasador Belgii,
11. Daniel Menschart  Delegat Rz¹dów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie,
12. Koen Haverbeke  Przedstawiciel Rz¹du Flandrii,
13. Hermine Poppeller  Konsul Generalna Republiki Austrii w Krakowie,
14. Michel Redouté  Konsulem Honorowym Belgii dla Polski po³udniowej.
Wspó³praca w ramach organizacji miêdzynarodowych
Zrzeszenie Regionów Europy (AER)
To najwiêksza organizacja skupiaj¹ca wy³¹cznie samorz¹dy regionalne z obszaru ca³ej Europy.
Marsza³ek Województwa ju¿ czwart¹ z kolei kadencjê piastuje funkcjê cz³onka Biura. W roku 2007,
w konferencjach oraz pracach komitetów AER m.in. w konferencji dot. lotnisk regionalnych, uczestniczyli wytypowani Radni Sejmiku Woj. Ma³opolskiego. Omawiano kwestie zdrowia i spraw spo³ecznych,
kultury, edukacji, sportu, m³odzie¿y, turystyki oraz markowych produktów regionalnych.
Europejskie Stowarzyszenie Regionalne na Rzecz Spo³eczeñstwa Informacyjnego ERIS@
Organizacja wspiera rozwój informatyzacji w zakresie dzia³añ priorytetowych dla Unii Europejskiej tzn.
edukacji, zwalczania bezrobocia, podnoszenia sprawnoci administracji, rozwoju obszarów wiejskich, budowania spo³eczeñstwa informacyjnego. W ramach przynale¿noci do Eris@ Województwo Ma³opolskie
uczestniczy w projekcie IANIS+, który ma na celu wzmocnienie wspó³pracy miêdzyregionalnej sieci partnerów poprzez wymianê informacji, dowiadczeñ i dobrych praktyk pomiêdzy regionami. Ponadto dba o zapewnienie rozwoju i zintegrowanie wa¿nych kwestii polityki rozwoju regionalnego, takich jak: podniesienie
poziomu innowacyjnoci, rozwój ICT oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii dla zrównowa¿onego
rozwoju przestrzennego. W roku 2007 przedstawiciele Województwa Ma³opolskiego wziêli udzia³ w licznych konferencjach i warsztatach w Bilbao, Brukseli, Finlandii, i Berlinie. Spotkania powiêcone by³y innowacyjnoci i kreatywnoci wspieraj¹cych regionalny rozwój gospodarki opartej na wiedzy, eGovernment,
bezpieczeñstwu podpisu elektronicznego, wymiany wystandaryzowanych dokumentów.
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 Przyjazne Regiony w Sercu Europy. Konkurs wiedzy o Województwie Ma³opolskim, Kraju Zwi¹zkowym Turyngii, Kraju Preszowskim, Kraju ¯yliñskim.
 Parlament M³odzie¿owy. Europejskie spotkanie m³odzie¿y z Turyngii i Ma³opolski.
 A taste of Europes languages. Projekt w ramach programu SokratesComenius, wymiana dowiadczeñ pomiêdzy nauczycielami oraz uczniami z regionów partnerskich.
 ladami dziedzictwa  warsztaty konserwacji zabytków drewnianych. Wizyta studyjna konserwatorów zabytków z Klu¿, wymiana dowiadczeñ z ekspertami z Ma³opolski
 Ma³opolska. Fotografie. To niczego nie wyjania. Wystawa w ramach obchodów 10-lecia wspó³pracy Ma³opolska-Turyngia.
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Fundacja Regionów Europejskich na rzecz Badañ nad Edukacj¹ i Kszta³ceniem
Zawodowym FREREF
Organizacja d¹¿y do strukturyzacji wspó³pracy miêdzyregionalnej na rzecz praktycznej i politycznej implementacji kszta³cenia ustawicznego. Jej celem jest odpowied na oczekiwania regionów i inicjatywy europejskie poprzez organizacjê spotkañ bran¿owych, wymianê i transfer innowacji oraz dobrych praktyk na poziomie regionalnych systemów edukacji i kszta³cenia jak równie¿ umo¿liwianie
regionom uzgadniania europejskich kierunków w kwestii kszta³cenia ustawicznego (Longlife Learning)
wynikaj¹cych ze Strategii Lizboñskiej. Wród realizowanych wspólnie projektów znajduje siê projekt
REGIO-LLL  Regiony na rzecz uczenia siê przez ca³e ¿ycie z³o¿ony w ramach programu Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie  Leonardo da Vinci przez Województwo Ma³opolskie w partnerstwie z regionami:
Rhône-Alpes, Katalonii, Lotaryngii, Lombardii, Andaluzji, Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga oraz przedstawicielami krajowych instytucji z Francji i Szwajcarii. Jego celem jest poprawa jakoci i zwiêkszenie
innowacyjnoci systemów edukacyjnych oraz wdra¿anych projektów w zakresie nauczania przez ca³e
¿yciew regionach europejskich. W roku 2007 przedstawiciele Województwa Ma³opolskiego uczestniczyli w licznych spotkaniach stowarzyszenia w Luksemburgu w tym w V Sesji Letniego Uniwersytetu
Badañ i Innowacji na rzecz Kszta³cenia Ustawicznego.

2. INTEGRACJA EUROPEJSKA
Biuro Województwa Ma³opolskiego w Brukseli
Utworzone w 2002 roku Biuro Regionalne Ma³opolski w Brukseli ma charakter niekomercyjny.
Mieci siê w centrum dzielnicy europejskiej przy Rondzie Schumana 14. W 2007 roku Biuro realizowa³o nastêpuj¹ce zadania:
 utworzenie sieci bezporednich kontaktów z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi i innymi biurami/przedstawicielstwami dzia³aj¹cymi w Brukseli;
 reprezentowanie interesów Województwa oraz lobbying wobec instytucji unijnych, innych instytucji i organizacji oraz grup interesów obecnych w Brukseli;
 przekazywanie do Województwa informacji o planowanych kierunkach polityki Unii Europejskiej, uruchamianych unijnych programach i inicjatywach oraz og³aszanych przetargach;
 poszukiwanie na terenie Województwa w³aciwych partnerów dla projektów zg³aszanych przez
inne regiony, organizacje i instytucje oraz pozyskiwanie partnerów do projektów unijnych planowanych lub realizowanych przez samorz¹dy, organizacje i instytucje z terenu Województwa;
 prowadzenie dzia³alnoci promocyjnej na rzecz Województwa poprzez organizowanie imprez
promocyjnych adresowanych do ró¿nych grup odbiorców, uczestnictwo w targach i imprezach
promocyjnych i informacyjnych odbywaj¹cych siê, przede wszystkim, na terenie Brukseli;
 przygotowanie wizyt polityków samorz¹dowych, przedstawicieli administracji oraz ekspertów
z terenu Województwa;
 wspieranie przedstawicieli Województwa w Komitecie Regionów i innych instytucjach unijnych;
 funkcjonowanie jako punkt kontaktowy/informacyjny dla przedstawicieli Województwa przyje¿d¿aj¹cych do Brukseli w sprawach dotycz¹cych Unii Europejskiej;
 wspó³praca z biurami polskich województw dzia³aj¹cych w Brukseli;
 cis³a wspó³praca z innymi biurami regionalnymi, w tym szczególnie z regionów partnerskich
w celu wykorzystania ich wiedzy i kana³ów informacyjnych na rzecz Województwa.
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Zadanie Promocja Województwa Ma³opolskiego polegaj¹ce na budowie i upowszechnianiu marki
Ma³opolska zrealizowane zosta³o w roku 2007 jako zespó³ dzia³añ skierowanych do trzech grup odbiorców. Pierwsz¹ stanowili mieszkañcy wybranych rynków krajowych (promocja zewnêtrzna), drug¹ 
mieszkañcy Ma³opolski (promocja wewnêtrzna), trzeci¹  odbiorcy z wybranych rynków zagranicznych. Do dzia³añ promocji zewnêtrznej zaliczyæ nale¿y projekty, dziêki którym przekaz marketingowy
Ma³opolski dotar³ do odbiorców zainteresowanych ofert¹ turystyczn¹ z najwiêkszych orodków miejskich w Polsce. Przekaz promocyjny dzia³añ z zakresu promocji zewnêtrznej podkrela³ atrakcyjnoæ
Ma³opolski jako destynacji turystycznej. Obok projektów promocji zewnêtrznej prowadzono dzia³ania
adresowane do mieszkañców Województwa, którzy stanowi¹ najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ grupê turystów w regionie, a dodatkowo s¹ najwa¿niejszym rynkiem konsumenckim dla lokalnych producentów.
Dzia³ania z zakresu promocji wewnêtrznej s³u¿y³y budowie to¿samoci regionalnej mieszkañców, wzmacnianiu poczucia dumy z faktu bycia Ma³opolaninem, a tak¿e wspiera³y w promocji ma³opolskie rodowiska bran¿owe i spo³ecznoci lokalne. Dzia³ania promocyjne realizowano komplementarnie, we wspó³pracy z departamentami Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, samorz¹dami gmin
i powiatów z regionu oraz ma³opolskimi organizacjami pozarz¹dowymi. Na u¿ytek dzia³añ promocyjnych stworzono nowe narzêdzie  wielojêzyczny, promocyjny serwis internetowy regionu.
www.visit.malopolska.pl
Promocyjny serwis internetowy regionu adresowany jest przede wszystkim do potencjalnych turystów, zarówno Ma³opolan, mieszkañców Polski, jak i goci z zagranicy. Na Visit Ma³opolska mo¿na
znaleæ informacje m.in. o ma³opolskich miejscach UNESCO, parkach narodowych, ofercie kulturalnej
i regionalnych ciekawostkach i osobliwociach. W serwisie zamieszczono tak¿e gotowe propozycje
wycieczek.
Kampania promocyjna Visit Ma³opolska by³a realizowana m.in. na portalu internetowym Onet.pl
oraz w wyszukiwarce Google.pl, zorganizowano równie¿ kampaniê informacyjn¹ w szko³ach Ma³opolski i centrach informacji turystycznej w regionie oraz podczas du¿ych imprez promocyjnych, skupiaj¹cych wielotysiêczn¹ publicznoæ.
Obecnie www.visit.malopolska.pl notuje kilkanacie tysiêcy odwiedzin w miesi¹cu. W wynikach
wyszukiwarki Google.pl pod has³em Ma³opolska serwis znajduje siê w pierwszej pi¹tce.
Projekty kierowane do mieszkañców Ma³opolski
Ma³opolski Festiwal Smaku, czêæ kompleksowego projektu Ma³opolski Smak, zorganizowano
w 2007 r. ju¿ po raz trzeci. Zwyciêzcy piêciu pó³fina³owych kiermaszy (wiêto Chleba w Krakowie,
a tak¿e imprezy w Owiêcimiu, Nowym S¹czu, Zakopanem i Tarnowie) spotkali siê we wrzeniu na
Wielkim Finale w Krakowie. £¹cznie w ca³ym Festiwalu udzia³ wziê³o ponad 150 wystawców oraz
100 000 zwiedzaj¹cych  mieszkañców Ma³opolski i turystów. Ponadto przeprowadzono seriê spotkañ
informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami Festiwalu  producentami ¿ywnoci (m.in. w Tarnowie,
Nowym S¹czu, Zakopanem, Owiêcimiu). Województwo prezentowane by³o tak¿e na wyborach Ch³opa Roku w Rac³awicach, wiêcie Kapusty Charsznickiej oraz na Miêdzynarodowym Czempionacie
Konia Huculskiego w Klikowej.
Kolejny rok realizowana by³a akcja patriotyczna M³odzie¿ pamiêta, s³u¿¹ca promowaniu postaw
obywatelskich. 3 maja i 11 listopada w ca³ym regionie odby³y siê akcje i wydarzenia, podczas których
komunikat zwi¹zany z przywi¹zaniem do Ojczyzny zosta³ skierowany przede wszystkim do m³odych
mieszkañców regionu.
Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹, Samorz¹d Województwa Ma³opolskiego zorganizowa³ tak¿e Do¿ynki Wojewódzkie (tym razem w Wiêc³awicach Starych, w gminie Micha³owice) oraz wiêto Samorz¹du Terytorialnego  spotkanie samorz¹dowców z regionu po³¹czone z wrêczeniem nagród w kon-
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kursie Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce. W ramach promowania turystycznych atrakcji Ma³opolski wród
mieszkañców regionu wydany zosta³ 8-odcinkowy cykl zeszytów pt. Na ma³opolskich cie¿kach z
wycieczkowymi propozycjami na lato i jesieñ, towarzysz¹cy Dziennikowi Polskiemu.
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Projekty kierowane na wybrane rynki w Polsce
Województwo Ma³opolskie od 2004 roku regularnie promowane jest za pomoc¹ wizerunkowych
kampanii reklamowych. W grudniu 2007 r. rozpoczêto kolejn¹, czwart¹ ju¿ akcjê promuj¹c¹ wypoczynek zimowy w naszym regionie (wed³ug badañ zaledwie 30% wszystkich turystów wypoczywaj¹cych
w Ma³opolsce jako cel przyjazdu poda³o jazdê na nartach). Odmiennie jednak, ni¿ w przypadku poprzednich trzech kampanii, komunikat skierowany zosta³ nie tylko do narciarzy, ale do wszystkich osób,
które zimowe ferie spêdzaj¹ poza swoim miejscem zamieszkania. Ogólnopolska kampania Ma³opolska. Id¹ ferie! odbywa³a siê pod has³em wielkiego liczenia owczarków podhalañskich, tak, aby ka¿dy
z turystów przybywaj¹cych w Tatry i inne ma³opolskie góry by³ pewien, ¿e spotka tam swojego pasterskiego psa. Dlatego te¿ na stronie www.owczarek.malopolska.pl uruchomiono specjalny licznik owczarków (gocie serwisu zliczyli w sumie ponad 35 000 owczarków), z serwisu mo¿na by³o równie¿ pobraæ
dzwonki do telefonu komórkowego i tapety na pulpit komputera, a tak¿e zamieciæ w specjalnej galerii
zdjêcie w³asnego czworonoga. Ca³a akcja otrzyma³a mocne wsparcie reklamowe: spoty w stacjach
telewizyjnych oraz banery w Internecie.
Kampania Ma³opolska. Id¹ Ferie! zosta³a zauwa¿ona przez liczne media ogólnopolskie
i regionalne, w tym m.in. przez portale Gazeta.pl, Onet.pl, Interia.pl oraz Gazetê Wyborcz¹, Gazetê
Krakowsk¹, Dziennik Polski i Tygodnik Podhalañski, a tak¿e TVP Kraków.
Ma³opolska po raz szósty z kolei obecna by³a na najwa¿niejszym polskim wydarzeniu gospodarczym: Forum Ekonomicznym w Krynicy. Gocie tego spotkania, rodowiska biznesu, polityki i mediów
zapoznali siê z gospodarcz¹ i turystyczn¹ ofert¹ regionu
Projekty kierowane na wybrane rynki zagraniczne
W ramach partnerskiej wspó³pracy z niemieckim regionem Turyngii, zorganizowano prezentacjê
Ma³opolski na Wystawie BUGA w Gerze  najwiêkszym w Niemczech przedsiêwziêciu powiêconym
ogrodnictwu i pielêgnacji kwiatów. Podczas prezentacjiz turystyczn¹ ofert¹ regionu zapozna³o siê kilkanacie tysiêcy zwiedzaj¹cych, g³ównie mieszkañców Turyngii oraz s¹siedniej Bawarii.
Ma³opolskê odwiedzi³o tak¿e kilkudziesiêciu zagranicznych dziennikarzy specjalizuj¹cych siê
w tematyce gospodarczej i turystycznej. Efektami ich podró¿y by³y artyku³y w tytu³ach z Francji, Hiszpanii, W³och, Wêgier, Holandii, Meksyku, Finlandii, Belgii, Izraela oraz Czech i S³owacji.
Ma³opolska bez granic
Wydarzeniem szczególnym by³o wst¹pienie Polski do strefy Schengen, które nast¹pi³o 21 grudnia
2007 r. Na tê okazjê Samorz¹d Województwa zorganizowa³ event Ma³opolska bez granic, który odby³
siê dok³adnie o pó³nocy z 20 na 21 grudnia na przejciu granicznym w £ysej Polanie, w Tatrach.
Kulminacyjn¹ chwil¹ imprezy by³o przeciêcie granicznego szlabanu przez Marka Nawarê, Marsza³ka
Województwa Ma³opolskiego oraz Milana Barana, Wiceprzewodnicz¹cego Samorz¹dowego Kraju Preszowskiego, s³owackiego partnera Ma³opolski.
Celem wydarzenia by³o upamiêtnienie historycznej chwili, ale tak¿e zorganizowanie pierwszej
w Polsce oficjalnej likwidacji granicy (spotkanie premierów Polski, Czech i Niemiec w Porajowie odby³o
siê dopiero 12 godzin póniej). Dziêki temu sam event zosta³ szeroko zrelacjonowany przez media polskie (m.in. g³ówne wydania Faktów TVNu, Wiadomoci Polsatu oraz TVP Info, Gazetê Wyborcz¹, Dziennik. Polska-Europa-wiat, RMF FM, Radio Zet, tytu³y prasy regionalnej i lokalnej) oraz s³owackie.
Eventowi Ma³opolska bez granic towarzyszy³a akcja PR Kup sobie kawa³ek granicy  wspólny
pomys³ samorz¹du Województwa Ma³opolskiego i krakowskiego oddzia³u Gazety Wyborczej. Gazeta
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zgromadzi³a 28 pami¹tek z likwidowanych przejæ granicznych w ca³ej Polsce, w tym metrowy fragment szlabanu z £ysej Polany, przeciêty w trakcie eventu. Pami¹tki zlicytowano na portalu Allegro.pl,
a dochód ze sprzeda¿y (27 951,00 z³) w ca³oci przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na stypendia edukacyjne dla dzieci uchodców przebywaj¹cych w Polsce. Akcja by³a szeroko
promowana w portalu Gazeta.pl i Gazecie Wyborczej.
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I. Transport i komunikacja
oprac. Katarzyna Siuda, Artur Strzelczyk, Robert Such, Anna Gretkowska

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.
Tabela 145. Infrastruktura drogowa w 2007 roku

Podstawowy uk³ad drogowy województwa stanowi¹ drogi krajowe (miêdzyregionalne i regionalne) oraz
wojewódzkie.
Do g³ównych dróg krajowych w województwie administrowanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Krakowie, tworz¹cych zasadniczy szkielet komunikacyjny, nale¿¹:
 droga krajowa nr 7 (miêdzyregionalna) relacji Gdañsk  Warszawa  Kielce  Kraków  Chy¿ne 
Granica pañstwa,
 droga krajowa (miêdzyregionalna) nr 4 przebiegaj¹ca relacji Granica pañstwa  Wroc³aw 
Gliwice  Katowice  Chrzanów  Kraków  Tarnów  Granica pañstwa.
Do najwa¿niejszych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Krakowie mo¿na zaliczyæ:
 drogê wojewódzk¹ nr 964 Kasina Wielka  Dobczyce  Wieliczka  Niepo³omice  Szczurowa 
Biskupice Rad³owskie.
 drogê wojewódzk¹ nr 969 Nowy Targ  Czorsztyn  Krocienko  Zabrze¿  Stary S¹cz.
 drogê wojewódzk¹ nr 977 Tarnów  Tuchów  Gromnik  Moszczenica  Gorlice  Konieczna 
Granica pañstwa.
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.
Inwestycje w transporcie drogowym
A.Modernizacja i przebudowa uk³adu dróg krajowych
W 2007 roku nak³ady na inwestycje i modernizacjê dróg krajowych Ma³opolski wynosi³y 900 mln z³.
W porównaniu do wydatków roku 2006 (582,9 mln z³) stanowi³o to 135%. Wiêkszoæ rodków (68%)
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pochodzi³a ze róde³ pozabud¿etowych, g³ównie z Krajowego Funduszu Drogowego (51%), z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (41%), oraz z Funduszu Spójnoci (8%). Na ka¿dy kilometr z licz¹cej
886,0 km sieci dróg krajowych w Ma³opolsce wydano 1,02 mln z³. Prowadzono prace budowlane
i projektowe obejmuj¹ce 615,0 km dróg, czyli 69,4 % sieci dróg krajowych w Ma³opolsce. W tym: roboty
budowlane by³y prowadzone na drogach o ³¹cznej d³ugoci 244,9 km (27,6% sieci), a prace projektowe objê³y 370,1 km dróg (41,8 % sieci).
Wybrane inwestycje realizowane na drogach krajowych w 2007 r.:
1. S-7, Budowa drogi ekspresowej, odc. Mylenice  Lubieñ z obwodnic¹ Lubnia,
D³ugoæ: 16,2 km  w tym odcinek Obwodnicy Pcimia (o d³ugoci 3,0 km),
Lata realizacji robót: 2004-2008
Koszt: 463,7 mln z³
ród³a finansowania: rodki EBI oraz rodki krajowe (KFD + bud¿et)
2. dk 4, Wzmocnienie nawierzchni na odc. Kraków-Tarnów,
D³ugoæ: 56,0 km, w tym odcinek Kraków  Targowisko o d³. 21,5 km
Lata realizacji robót: 2003-2007
Koszt: 476,4 mln z³
ród³a finansowania: grant ISPA: 46,7 mln Euro oraz rodki krajowe (KFD + bud¿et + MTD)

SYSTEMY TECHNICZNE: I. Transport i komunikacja

3. A-4, Budowa autostrady A-4, odc. ul. Wielicka  Szarów
D³ugoæ: A-4: 19,9 km
Lata realizacji robót: 2007-2009
Koszt: 1 007,6 mln z³
ród³o finansowania: KFD
4. A-4, Wzmocnienie na odc. Balice  Opatkowice,
D³ugoæ: 2x 16,1 km
Lata realizacji robót: 2007-2008
Koszt: 152,2 mln z³
ród³o finansowania: KFD
5. dk 7, Wzmocnienie drogi na odc. Kraków  Mylenice  j.lewa,
D³ugoæ: 29,9 km
Lata realizacji robót: 2007-2009
Koszt: 260,0 mln z³
ród³o finansowania: KFD
B.Modernizacja i przebudowa uk³adu dróg wojewódzkich
W 2007 roku ³¹czna kwota nak³adów na inwestycje drogowe i mostowe, remonty kapitalne dróg
i mostów oraz bie¿¹ce utrzymanie dróg wynosi³a 192,4 mln z³. Na inwestycje drogowe i mostowe
przeznaczono 136,1mln. z³. Na remonty kapitalne dróg i mostów wydano 11,7 mln z³., a utrzymanie
bie¿¹ce dróg wraz z obs³ug¹ administracyjn¹ 44,6 mln z³. Ponadto w ramach Inicjatyw Samorz¹dowych Województwo Ma³opolskie wspólnie z samorz¹dami lokalnymi sfinansowa³o roboty drogowe (g³ównie budowê chodników) na kwotê 21,6 mln z³.

310

Wykres 120. Nak³ady finansowe na drogi wojewódzkie w latach 1999-2007

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z ZDW

Najwa¿niejsze zadania inwestycyjne w 2007 r.:

1. Zadania realizowane przy wspó³udziale samorz¹dów lokalnych, wartoæ planowana 2 687 611 z³,
wykonanie 2 687 491 z³.
W ramach zadania wykonano: budowê/przebudowê 1 994 mb chodników, wybudowano kanalizacjê
opadow¹ na ³¹cznej d³ugoci 1 3780 mb, przebudowano nawierzchniê dróg na d³ugoci 100 mb,
dokonano poszerzenia jezdni na ³¹cznej d³ugoci 518 mb oraz wybudowano 4 zatoki autobusowe.
2. Przebudowa ul. Legionów wraz ze skrzy¿owaniami w Owiêcimiu w ci¹gu drogi wojewódzkiej
nr 933, wartoæ planowana 4 250 000 z³, wykonanie 4 250 000 z³.
Zadanie finansowane w czêci z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa w ramach Owiêcimskiego
Strategicznego Programu Rz¹dowego (2 000 000 z³).
3. Modernizacja drogi woj. nr 971 Krynica  Piwniczna, wartoæ planowana 3 214 815 z³, wykonanie 3 214 815 z³.
W ramach zadania zmodernizowano nawierzchniê w m. Muszyna, Zubrzyk  Wierchomla na
³¹cznej d³ugoci 8,44 km, wybudowano zatokê w m. Krynica, wybudowano chodnik na ³¹cznej
d³ugoci 965 mb w gm. Mszana oraz odbudowano zabezpieczenie korpusu drogi na d³ugoci
55 mb w m. Krynica.
4. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 968 Lubieñ  Mszana Dolna  Zabrze¿, wartoæ planowana
2 567 148 z³, wykonanie 1 997 394 z³.
W ramach zadania wybudowano ³¹cznie 2 108 mb chodników w m. Lubomierz, Mszana Górna
i Mszana Dolna. Ponadto wybudowano 2 zatoki autobusowe w m. Lubieñ i Kasinka Ma³a.
Zadania realizowane w ramach ZPORR
1. Budowa obwodnicy Starego S¹cza, wartoæ planowana 41 000 000 z³, wykonanie 40 813 221 z³.
Ca³kowity koszt realizacji: 56 620 583,78 z³
Lata realizacji: 2006-2008
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2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów  Moszczenica, Etap I, wartoæ
planowana 23 113 428 z³, wykonanie 23 016 369 z³.
Zmodernizowano 36 km nawierzchni, wykonano remont wiaduktu i skrzy¿owania oraz wybudowano 1,96 km chodników.
Ca³kowity koszt realizacji: 28 099 939 z³
Lata realizacji: 2006-2007
Zadania realizowane w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
1. Modernizacja drogi woj. nr 933 na odcinku Brzeszcze  Chrzanów wraz z budow¹ wiaduktu
w m. Kroczymiech, wartoæ planowana 4 000 000 z³, wykonanie 4 000 000 z³. Koszt realizacji
(w 2007 r.): 4 000 000 z³, Lata realizacji: 2007  inwestycja ci¹g³a
2. Modernizacja obiektów in¿ynieryjnych na drogach wojewódzkich nr 956, 957, 975
z dostosowaniem do parametrów dróg wojewódzkich, wartoæ planowana 7 000 000 z³, wykonanie 7 000 000 z³. W ramach zadania wykonano podpory i konstrukcjê non¹ dwóch obiektów
mostowych w m. Zubrzyca Górna (droga woj. nr 957). Ponadto wykonano podpory i konstrukcjê
non¹ dwóch obiektów mostowych w ci¹gu drogi woj. nr 956.
Koszt realizacji (w 2007 r.): 7 000 000 z³,
Lata realizacji: 2007-2008
3. Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków  Proszowice  Ostrów, wartoæ planowana 500 000 z³,
wykonanie 500 000 z³.
Koszt realizacji (w 2007 r.): 500 000 z³
Lata realizacji: 2007  inwestycja ci¹g³a
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1. Remonty bie¿¹ce mostów i promów, wartoæ planowana 2 486 737 z³, wykonanie
2 486 734 z³.
Wykonano remonty bie¿¹ce mostów w iloci 75 szt.
2. Roboty porz¹dkowe, wartoæ planowana 3 788 657 z³, wykonanie 3 788 646 z³.
Wykonano roboty porz¹dkowe w zakresie m.in.: uzupe³nienia poboczy  55 511 m2, koszenia
traw  8 322 189 m2, oczyszczenia ulic  1 224 786 m2.
Tabela 146. Stan techniczny dróg wojewódzkich w latach 1999-2007

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z ZDW
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Poprawa Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego (BRD).
W ramach poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego w 2007 roku wykonano oznakowanie poziome w iloci 183 563 m2. Ustawiono oznakowanie pionowe w iloci 11 tys. szt. Celem zwiêkszenia
bezpieczeñstwa ruchu na 2,2 km dróg wymieniono bariery energoch³onne oraz ustawiono 4 304 szt.
s³upków prowadz¹cych
Inicjatywy Samorz¹dowe
Wzorem lat ubieg³ych prowadzone by³y wspólne inicjatywy z samorz¹dami lokalnymi na drogach
wojewódzkich. Na zg³oszon¹ iloæ 184 wniosków, zrealizowano 71 zadañ o wartoci 21,6 mln z³. Udzia³
finansowy Województwa wynosi³ 12 394 tys. z³. Samorz¹dów natomiast 9 185 tys .z³. W ramach wspó³pracy z 53 samorz¹dami z terenu 16 powiatów wykonano m.in. budowê i przebudowê chodników
o ³¹cznej d³ugoci 48,4 km, 12,1 km kanalizacji, 40 szt. zatok autobusowych, 9 przejæ dla pieszych,
2 sygnalizacje wietlne, przebudowê ronda i skrzy¿owania, odnowê nawierzchni na d³. 2,1 km.

2 . TRANSPORT KOLEJOWY
Podstawowa sieæ kolejowa na terenie województwa ma³opolskiego jest zarz¹dzana przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. £¹czna d³ugoæ linii kolejowych wynosi³a 1 040,7 km.
Linie magistralne stanowi³y 14,8% (154,2 km) ogó³u linii. Najwiêkszy udzia³ maj¹ linie kategorii
pierwszorzêdnej (56,3%, 585,5 km) i drugorzêdnej (21,2%, 220,9 km). Pozosta³a czêæ linii (7,7%,
80,1 km) to linie znaczenia miejscowego.

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

W ogólnej d³ugoci linii kolejowych 44,05% stanowi¹ linie dwu- lub wiêcej torowe. 87,5% linii jest zelektryfikowana.
Wskanik gêstoci linii kolejowych na terenie województwa ma³opolskiego, wyra¿ony d³ugoci¹ eksploatowanych linii kolejowych odniesion¹ do obszaru 100 km2 wynosi³ 7,3 i jest wy¿szy od redniej krajowej (6,4).
Najwiêksze obci¹¿enie ruchem pasa¿erskim wyst¹pi³o na liniach magistralnych:
 Kraków  Tarnów,
 Kraków  Trzebinia  Katowice,
 Kraków  Warszawa.
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Wykres 121. Linie kolejowe w podziale na kategorie

Kolejowej obs³ugi pasa¿erskiej pozbawione s¹ powiaty: proszowicki i mylenicki (brak sieci kolejowej) oraz d¹browski (linia z zawieszonym ruchem pasa¿erskim).
Regionalne przewozy pasa¿erskie na terenie województwa s¹ organizowane i dotowane przez
Województwo Ma³opolskie. Przewozy te realizuje PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Ma³opolski
Zak³ad Przewozów Regionalnych w Krakowie. Obszar dzia³ania Zak³adu pokrywa siê z obszarem
województwa ma³opolskiego.
W roku 2007 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wykona³a na terenie województwa ma³opolskiego pracê przewozow¹ w wysokoci 1 014 306 059 pasa¿erokilometrów; w tym 462 900 885 pasa¿erokilometrów w poci¹gach osobowych, stanowi³o to wzrost o 0,7 % w stosunku do roku poprzedniego (1 007 744 173 pasa¿erokilometrów).

SYSTEMY TECHNICZNE: I. Transport i komunikacja

Wykres 122. Praca przewozowa PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

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

Tabela 147. Zestawienie rentownoci regionalnych poci¹gów osobowych

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

Z us³ug realizowanych przez Ma³opolski Zak³ad Przewozów Regionalnych w roku 2007 skorzysta³o 13 080 891 pasa¿erów. Z ogólnej liczby przewiezionych pasa¿erów, 9 951 888 osób stanowili pasa¿erowie poci¹gów osobowych, pozosta³a czêæ  poci¹gów pospiesznych.
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rednia odleg³oæ przewozu osób w poci¹gach osobowych wynosi³a 46,5 km, natomiast w poci¹gach pospiesznych  176,2 km.
Realizacjê zadañ zwi¹zanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych, kolejowych przewozów pasa¿erskich Województwo rozpoczê³o w roku 2001. Zadanie to jest wype³niane na podstawie
umów zawieranych pomiêdzy Województwem Ma³opolskim a przewonikiem kolejowym. Od roku 2004
regionalne przewozy kolejowe dotowane s¹ ze rodków w³asnych samorz¹du województwa.
Tabela 148. Zestawienie rodków finansowych przeznaczonych na realizacjê zadañ zwi¹zanych
z organizowaniem i dotowaniem regionalnych, kolejowych przewozów pasa¿erskich

ród³o: opracowanie w³asne

3.TRANSPORT LOTNICZY
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 Airport 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 oraz po³¹czenie kolejowe z dworcem PKP Kraków G³ówny.
Port Lotniczy Kraków Airport jest korzystnie usytuowany w stosunku do sieci dróg lotniczych,
wokó³ Portu istnieje 6 sta³ych dróg lotniczych.
Na lotnisku istnieje jedna utwardzana droga startowa na kierunku 08-26, d³ugoci 2550 m i szerokoci
60 m. Istnieje równie¿ 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, zlokalizowana jest naprzeciw budynku dworca ok. 300 m od progu pasa startowego.
W roku 2007 liczba odprawionych przez Miêdzynarodowy Port Lotniczy Kraków Airport pasa¿erów wzros³a blisko o 30% w stosunku do roku 2006 i wynios³a 3 068 199 pasa¿erów, natomiast liczba
odprawionych samolotów w roku 2006 wynosi³a 40 269 odprawione samoloty. G³ównym motorem wzrostu podobnie jak w latach ubieg³ych byli przewonicy niskokosztowi (tanie linie lotnicze), których udzia³
w ruchu pasa¿erskim wyniós³ ponad 60% ogó³u przewiezionych pasa¿erów.
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W roku 2007 Województwo Ma³opolskie naby³o w formie leasingu i przekaza³o do eksploatacji
kolejne szeæ lekkich pojazdów szynowych (autobusów szynowych) do obs³ugi regionalnych kolejowych przewozów pasa¿erskich. Dotychczas, w latach 2003-2007 Województwo Ma³opolskie wprowadzi³o do eksploatacji ³¹cznie dziesiêæ nowych autobusów szynowych.

W roku 2007 ruch pasa¿erski by³ realizowany przez nastêpuj¹cych przewoników: Ryanair
(18,1% udzia³u w ruchu), Sky Europe (15,5%), Easy Jet (14,5%), LOT (12,6%), Centralwings (6,6%),
Czartery (6,2%), Lufthansa (5,6%), Norwegian (3,8%), Germanwings (2,5%), Aerlingus (2,5%), British
Airways (2,3%), Alitalia (2,3%), Jet2 (2,2%), CSA (1,1%), pozosta³e (4,2%).
Wykres 123. Wielkoæ przewozów pasa¿erskich wg portów lotniczych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych portów lotniczych.
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Wykres 124. Przewozy pasa¿erów w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Airport

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Miêdzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II Kraków-Balice
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Wykres 125. Liczba operacji lotniczych w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Airport

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

W 2007 roku wprowadzono równie¿ nowy logotyp oraz nazwê marketingow¹ portu. Nowym symbolem
Kraków Airport sta³ siê dmuchawiec.
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W roku 2007 w Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym:
 oddano do u¿ytku nowy terminal dedykowany ruchowi krajowemu,
- powierzchnia u¿ytkowa 1 773, 5 m2,
- wymiary 61,75 x 26,40 m,
- przepustowoæ 500 tys. pasa¿erów/rocznie.
 do u¿ytku oddana zosta³a stra¿nica Lotniskowej S³u¿by Ratowniczo Ganiczej jako najnowoczeniejszy obiekt tego typu w Polsce,
 do u¿ytku oddany zosta³ nowy modu³ terminalu miêdzynarodowego T1, dostosowany do obs³ugi pasa¿erów w ruchu Schengen. Aktualnie jego powierzchnia u¿ytkowa wynosi oko³o 14 114 m2,
a przepustowoæ 3,5 mln pasa¿erów/rocznie.

II. Infrastruktura energetyczna
oprac. Robert Pitala

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.
Podziemne wody geotermalne jako czysty ekologicznie nonik energii mog¹ odegraæ wa¿n¹ rolê
na obszarach o unikatowych walorach przyrodniczych (parki narodowe i krajobrazowe) oraz w miastach, w których zanieczyszczenie gazowo-py³owe jest szczególnie uci¹¿liwe wskutek spalania tradycyjnych noników energii (Zakopane, Nowy Targ). W województwie ma³opolskim energiê geotermaln¹
wykorzystuje siê od 1994 r. (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 osiedlowych
kot³owni wêglowych i koksowych 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.
Wród urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych si³y przyrody w produkcji energii i ciep³a nale¿¹ równie¿ pompy ciep³a, urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w rodowisku naturalnym. Ich zalet¹ jest w szczególnoci niskie koszty eksploatacyjne przy bezobs³ugowoci i braku
negatywnego oddzia³ywania na rodowisko naturalne.

2. ZAOPATRZENIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥
Na rynku energii elektrycznej w województwie ma³opolskim w 2006 r. w stosunku
do 2005 r. nast¹pi³ wzrost zu¿ycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych o 2,9% (45,4%
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w stosunku do 1999 r.), w tym w miastach o 3,1%, na wsiach o 2,7% (odpowiednio 14,7% i 119,4%
w stosunku do 1999 r.). W analizowanym okresie wraz ze wzrostem zu¿ycia energii nast¹pi³ tak¿e
wzrost liczby odbiorców o 0,6% (6,5 tys.) w stosunku do roku 2005 r. (40,5% w stosunku do 1999 r.,
tj. 331,7 tys.). Najwiêksze zu¿ycie zarejestrowano, podobnie jak w roku poprzednim, w Krakowie oraz
powiatach: krakowskim, nowotarskim i nowos¹deckim.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków

3. ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY
W województwie ma³opolskim ³¹czna d³ugoæ gazowej sieci rozdzielczej w 2006 r. wynosi³a 20 218,0
Tabela 150. D³ugoæ gazowej sieci rozdzielczej

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków
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Tabela 149. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i dynamika rozwoju systemu

km.

W 2006 r. odnotowano przyrost sieci gazowej w stosunku do roku 2005 o 1,1%, oraz wzrost liczby
odbiorców gazu o 1,5%. Wielkoæ zu¿ycia gazu ogó³em w województwie ma³opolskim w ci¹gu ostatnich kilku lat nie wykazuje ¿adnej trwa³ej tendencji. Obecny poziom zu¿ycia jest porównywalny z rokiem 2003. Wskanik zu¿ycia gazu na 1 odbiorcê w 2006 r. wynosi³ 641,9 m3.W porównaniu z rokiem
2003 (658,8 m3) zanotowano spadek o 2,6%.
Tabela 151. Zaopatrzenie gospodarstw domowych w gaz ziemny

SYSTEMY TECHNICZNE: II. Infrastruktura energetyczna

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków
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Tabela 152. Odbiorcy gazu z sieci i zu¿ycie gazu w gospodarstwach domowych

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych US Kraków
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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.
W 2007 r. na terenie województwa ma³opolskiego przyby³o 405,1km wodoci¹gów
(d³ugoæ sieci wynios³a 16 371,9 km).

SYSTEMY TECHNICZNE: III. Infrastruktura sanitarna

Mapa 30. Przyrost sieci wodoci¹gowej w latach 1999-2007

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie

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. W 2007 r.
przyby³o w Ma³opolsce prawie 449 km sieci kanalizacyjnej (d³ugoæ kanalizacji wynios³a 8 187,7 km),
podczas gdy w 2006 r. przyrost ten wyniós³ 582,4 km.
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Mapa 31. Przyrost sieci kanalizacyjnej w latach 1999-2007

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 2007 r. kanalizacje na wsi stanowi³y ju¿ 54,7%
ogó³u d³ugoci sieci kanalizacyjnej województwa.
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 2007 r. wyniós³ 50%.
Wykres 126. Stosunek d³ugoci sieci kanalizacyjnej do wodoci¹gowej

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

W województwie ma³opolskim obserwuje siê wzrost iloci oczyszczalni komunalnych. Liczba oczyszczalni wzros³a ze 194 w roku 2000 do 234 w 2007 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%, natomiast w 2007 r. wzrós³ do 54,1% ogó³u ludnoci.
Tabela 153. Oczyszczalnie komunalne

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 2007 r. w województwie by³o
78 oczyszczalni cieków. Przyczyn¹ tych zmian jest zmiana technologii oraz zmniejszenie produkcji.
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Wykres 127. Oczyszczalnie przemys³owe i komunalne

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Krakowie
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IV. Spo³eczeñstwo informacyjne
oprac. Beata Bañdura, Micha³ Mas³owiec
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.
Podobnie jak w latach poprzednich rok 2007 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 ma³opolskich gospodarstwach domowych nast¹pi³ dalszy wzrost wyposa¿enia w dobra
trwa³ego u¿ytkowania, tj. sprzêt audiowizualny i multimedialny: odtwarzacz MP3, DVD, radiomagnetofon
z odtwarzaczem p³yt kompaktowych, kamerê wideo, komputer osobisty (z dostêpem do Internetu), drukarkê, telefon komórkowy, a przede wszystkim cyfrowe aparaty fotograficzne.

Województwo Ma³opolskie jest jednym z liderów w Polsce w dziedzinie informatyzacji i rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego. Pierwsze w kraju podjê³o misjê utworzenia regionalnego portalu internetowego. Wrota Ma³opolski /www.malopolska.pl/ to realizowany od 2001 roku projekt, którego celem
jest integracja systemów informatycznych instytucji i urzêdów administracji publicznej, umo¿liwienie
obywatelom i podmiotom prawnym korzystania z us³ug elektronicznych, dostarczenie regionalnej informacji oraz promowanie Ma³opolski poza jej granicami. Dziêki realizacji projektu w Ma³opolsce nastêpuje szybki rozwój e-administracji, powstaje regionalny wspólny rynek informacji.
W 2007 roku rozbudowano zasoby Regionalnego Portalu Internetowego Wrota Ma³opolski oraz
jego mo¿liwoci. Wdro¿enie nowoczesnych mechanizmów spo³ecznociowych umo¿liwi³o w³¹czenie portalu w proces zjawiska Web 2.0 poprzez jego obecnoæ w najwa¿niejszych serwisach tworzonych przez
spo³ecznoci internetowe. 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:
 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.
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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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Biuletyn Informacji Publicznej
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.
Cyfrowy Urz¹d
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 inicjowanie elektronicznego za³atwiania 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.
Od 2007 roku mo¿liwa jest realizacja przez internet 154 spraw urzêdowych.

ród³o: opracowanie w³asne

Mechanizm automatycznego udostêpniania opracowanych procedur umo¿liwia ich wdro¿enie
wszystkim zainteresowanym podmiotom administracji publicznej. Ogó³em elektroniczne procedury realizowane s¹ przez 62 urzêdy. S¹ to: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Ma³opolski
Urz¹d Wojewódzki, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, 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 Miasta Alwernia, Urz¹d Miasta Andrychów,
Urz¹d Miasta Bochnia, Urz¹d Miasta Brzesko, Urz¹d Miasta Bukowno, Urz¹d Miasta Chrzanów, Urz¹d
Miasta Jordanów, Urz¹d Miasta Krynica, Urz¹d Miasta Muszyna, Urz¹d Miasta S³omniki, Urz¹d Miasta
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Su³kowice, Urz¹d Miasta Szczawnica, Urz¹d Miasta Trzebini, Urz¹d Miasta Libi¹¿, Urz¹d Miasta
i Gminy Dobczyce, Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, Urz¹d Miasta i Gminy Stary S¹cz, 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 Stryszów, Urz¹d Gminy Tokarnia, Urz¹d Gminy Tomice, Urz¹d Gminy Zabierzowa, Urz¹d
Gminy Zielonki, Urz¹d Gminy S³opnice, Urz¹d Gminy Trzciana, Urz¹d Gminy Siepraw, Urz¹d Gminy
£u¿na, Urz¹d Gminy Czorsztyn, Urz¹d Gminy Korzenna, Urz¹d Gminy Winiowa, Urz¹d Gminy Szczucin,
Urz¹d Gminy £¹cko, Urz¹d Gminy Gródek nad Dunajcem, Urz¹d Gminy Poronin, Urz¹d Gminy Rad³ów.
Wykres 129. Jednostek samorz¹du terytorialnego w projekcie Cyfrowy Urz¹d
wed³ug kompetencji
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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.
Czêæ informacyjna
Celem tej czêci portalu Wrota Ma³opolski jest informowanie o regionie i ¿yciu w regionie oraz
promowanie Ma³opolski poza jej granicami. W porównaniu do 2006 roku w 2007 zwiêkszono liczbê
informacyjnych modu³ów tematycznych z 17 do 19 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, Ma³opolski Smak i Fundusze Europejskie
w Ma³opolsce. Zasoby informacyjne portalu zosta³y dodatkowo rozbudowane o nowy modu³ - Fundusze Europejskie dla Ma³opolski 2007-2013, który umo¿liwia dostêp do informacji, wiedzy, baz danych
dotycz¹cych funduszy europejskich bêd¹cych w dyspozycji Województwa Ma³opolskiego.
W 2007 roku na platformie e-learning portalu Wrota Ma³opolski zosta³ uruchomiony ósmy kurs e-learningowy pod nazw¹ Kurs umiejêtnoci komputerowych, przeznaczony dla osób pragn¹cych zdobyæ lub usystematyzowaæ wiedzê z zakresu obs³ugi komputera. Rozbudowa platformy e-learning umo¿liwia szerszemu gronu
odbiorców zdobycie wiedzy, a poprzez formê zdalnego nauczania nieustannie wp³ywa na rozwój spo³eczeñstwa
informacyjnego w Ma³opolsce. Oprócz tego dzia³aj¹ kursy: Na szlakach Ma³opolski, Tatry bez tajemnic, ABC
samorz¹du, Urzêdnik Europejski, Finansowanie dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych, Obrona cywilna
i zarz¹dzanie kryzysowe oraz Zawodoznawstwo i informacja zawodowa dla edukacji i rynku pracy.
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Wrota Ma³opolski odnotowa³y znacz¹cy wzrost miesiêcznej liczby odwiedzin. Stale wzrasta tak¿e liczba
lokalizacji, czyli unikatowych IP (lokalizacja komputera w sieci), z których nawi¹zano po³¹czenie z portalem.
Wykres 130. Liczba wizyt internautów na stronach portalu Wrota Ma³opolski

ród³o: opracowanie w³asne

Technologie informacyjne i komunikacyjne s¹ jednym z najwa¿niejszych sektorów gospodarki.
Zastosowanie nowoczesnych technologii jest warunkiem efektywnoci i konkurencyjnoci wszystkich
pozosta³ych sektorów gospodarki. W województwie ma³opolskim dynamicznie rozwija siê rynek firm
informatycznych. Wed³ug danych GUS w 2007 roku, zgodnie z klasyfikacj¹ PKD, w dzia³ach zwi¹zanych
z informatyk¹ zatrudnionych by³o ponad 18 tys. osób. 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 zmieni³ siê w ostatnich
latach tylko nieznaczne i osi¹gn¹³ w 2007 poziom 95%. Za to w ci¹gu ostatnich trzech lat znacz¹co
zmieni³ siê sposób dostêpu do internetu, rezygnuje siê z modemów g³ównie na rzecz sta³ego ³¹cza
szerokopasmowego, rzadziej bezprzewodowego.
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.
Komputery w Ma³opolsce
W Ma³opolsce dynamicznie wzrasta rednia liczba komputerów osobistych bêd¹cych na wyposa¿eniu gospodarstw domowych. Dane GUS wskazuj¹, ¿e w 2006 roku 47,6% gospodarstw domowych
w Ma³opolsce posiada³o komputery osobiste, w tym 32,5% z dostêpem do internetu. W 2007 roku
nast¹pi³ blisko 20% wzrost liczby komputerów w gospodarstwach domowych, co oznacza ¿e w Polsce
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na 100 gospodarstw domowych przypada³y 54 komputery, a w Ma³opolsce liczbê t¹ szacuje siê na 57.
Statystyki potwierdzaj¹ znacz¹ce dysproporcje pomiêdzy wyposa¿eniem gospodarstw domowych
w komputery na wsiach (46%) i w miastach (60%). Techniczne mo¿liwoci dostêpu do internetu
w domach by³y mniejsze na terenach wiejskich, g³ównie z powodu niskiej atrakcyjnoci tych terenów
dla potencjalnych inwestorów telekomunikacyjnych.
Wykres 131. Liczba komputerów osobistych na 100 gospodarstw domowych

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

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

Dla rozwoju dzieci i m³odzie¿y du¿e znaczenie ma dostêp do komputerów i szkolna edukacja
informatyczna. Wed³ug danych 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 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 2007, w tym
tak¿e tych z dostêpem do Internetu.
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Wykres 132. Liczba komputerów w szko³ach podstawowych, rednich oraz policealnych
w województwie ma³opolskim

Wzrost nasycenia szkó³ sprzêtem komputerowym jest rezultatem projektu Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu Pracownie komputerowe dla szkó³, w ramach którego doposa¿ono ok. 1500
ma³opolskich szkó³ w sprzêt komputerowy: stanowiska komputerowe dla uczniów, serwer, drukarki,
skanery, wideoprojektor, komputer przenony oraz oprogramowanie edukacyjne. Natomiast w ramach
projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
zakupiono dla ok. 1400 bibliotek szkolnych w Ma³opolsce stanowiska komputerowe z dostêpem do
internetu, skaner, drukarkê oraz oprogramowanie multimedialne dla czytelników.
Wed³ug danych Ma³opolskiego Kuratorium Owiaty 58% szkó³ w województwie ma³opolskim posiada w³asne strony internetowe, które s³u¿¹ jako wizytówka szko³y, ród³o informacji a tak¿e coraz
czêciej do wiadczenia elektronicznych us³ug i wspierania procesu dydaktycznego. W co trzeciej
szkole prowadzona jest rekrutacja przez internet, za w co szóstej zamieszczane s¹ online og³oszenia
i materia³y dydaktyczne dla uczniów.
Wed³ug danych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ³¹cze do internetu mia³o jedynie
67% ogó³u placówek bibliotecznych miejskich i 38,9% placówek wiejskich, co stanowi³o ³¹cznie 46,1%
ogó³u bibliotek. Oko³o 30% bibliotek, maj¹cych dostêp do internetu, posiada ³¹cze o przepustowoci
download mniejszej ni¿ 256 kbps  s¹ to g³ównie placówki wiejskie. Tylko 62,4% bibliotek miejskich
i 36,9% bibliotek wiejskich umo¿liwia czytelnikom korzystanie z internetu, przy czym w niektórych placówkach dostêp do internetu jest p³atny.
Aby umo¿liwiæ dostêp do informacji i internetu jak najwiêkszej liczbie osób - zw³aszcza mieszkañcom ma³ych miasteczek oraz wsi, gdzie dostêp do internetu jest znacznie ograniczony, od kilku lat
w Ma³opolsce tworzone s¹ punkty publicznego dostêpu do internetu, g³ównie telecentra. Telecentra
okrelane s¹ jako publicznie dostêpne miejsca, gdzie zainteresowane osoby mog¹ skorzystaæ z komputera, internetu oraz maj¹ dostêp do innych cyfrowych technologii, które pozwalaj¹ zbieraæ informacje, uczyæ siê i komunikowaæ z innymi. Telecentra instalowane s¹ zazwyczaj w bibliotekach publicznych, orodkach kultury, szko³ach i urzêdach administracji publicznej.
Dziêki m.in. realizacji ogólnopolskiego programu Ikonka, oraz budowie Podkrakowskiej Sieci Publicznych Punktów Dostêpu, w ka¿dej gminie w województwie ma³opolskim jest co najmniej jedno
telecentrum. W ramach programu Ikonka, telecentra zainstalowano w 181 gminach w 218 ró¿nych
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lokalizacjach, do których przekazano po 3 komputery PC (wyposa¿one w pakiet biurowy, system operacyjny, program antywirusowy) oraz urz¹dzenia sieciowe typu WiFi. Dziêki budowie Podkrakowskiej
Sieci Publicznych Punktów Dostêpu, w powiecie krakowskim powsta³y 63 telecentra w bibliotekach
publicznych, ich filiach lub w innych ³atwo dostêpnych dla mieszkañców miejscach na obszarach wiejskich o ograniczonym dostêpie do internetu. Ka¿de telecentrum wyposa¿one zosta³o w 2 komputery
wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz drukarkê. W ramach projektu EduNet w grudniu 2006 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie rozpoczê³o dzia³anie 12 telecentrów wyposa¿onych
w wysokiej klasy sprzêt komputerowy oraz biurowy.
Liczba telecentrów w ma³opolskich gminach jest zró¿nicowana. Na terenie jednej gminy znajduje
siê zazwyczaj od jednego do szeciu telecentrów. W przeciêtnej gminie wiejskiej na jeden komputer
w telecentrum przypada oko³o 1000 mieszkañców, natomiast w przeciêtnej gminie miejsko-wiejskiej
wskanik ten wynosi oko³o 2700 mieszkañców na jeden komputer. Wielkoci te oceniæ mo¿na jako
rednio zadowalaj¹ce, gdy¿ liczba telecentrów w województwie jest wci¹¿ zdecydowanie zbyt ma³a,
aby zaspokoiæ potrzeby mieszkañców terenów wiejskich w zakresie dostêpu do internetu.
Dostêpne publicznie miejsca, w których mo¿na korzystaæ z internetu za pomoc¹ bezprzewodowej
sieci (WiFi) stanowi¹ hotspoty. Znajduj¹ siê zazwyczaj w hotelach, restauracjach, centrach handlowych, bibliotekach, centrach miast i innych publicznie dostêpnych miejscach. Z sieci internetowej mo¿na korzystaæ przy pomocy laptopa, palmtopa lub telefonu komórkowego wyposa¿onych w urz¹dzenie
odbiorcze WiFi. W latach 20042007 liczba hotspotów w województwie ma³opolskim zwiêkszy³a siê
ponad dziesiêciokrotnie. W 2004 roku by³o ich 22* , natomiast obecnie na terenie województwa znajduje siê 230** punktów. Najwiêcej hotspotów dostêpnych jest jednak w Krakowie  99 oraz w powiecie
krakowskim  95. W pozosta³ych powiatach województwa jest ich jedynie 36.
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Wykres 133.

Liczba hotspotów w województwie ma³opolskim

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie dokumentu Kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Ma³opolsce
w latach 2007-2010
T. Szetyñski, Wi-Fi z ulicy, www.chip.pl, 2004.
Na podstawie danych ze stron http://hot.spots.pl, www.pct.powiat.krakow.pl oraz wyników badañ ankietowych urzêdów
administracji publicznej w województwie ma³opolskim opublikowanych w dokumencie Kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Ma³opolsce w latach 2007-2010
*

**
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Najwiêcej hotspotów na terenie województwa znajduje siê w kawiarniach lub restauracjach  39,
hotelach  36, szko³ach  33 oraz w pubach  23 i urzêdach administracji publicznej  21. W zale¿noci
od operatora, do którego nale¿y punkt dostêpowy, z bezprzewodowego internetu w hotspotach mo¿na
korzystaæ za darmo lub za odpowiedni¹ op³at¹. W wielu punktach, g³ównie w miejscach publicznych na
otwartej przestrzeni, w kawiarniach, bibliotekach, domach kultury, dostêp do internetu jest bezp³atny.
W województwie ma³opolskim bezp³atny dostêp do internetu oferuje 180 hotspotów, natomiast
w 40 miejscach dostêp ten jest p³atny.
Dostêp do internetu
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. Jak podaje GUS, w 2007 r. sporód gospodarstw domowych maj¹cych dostêp do Internetu 30% korzysta³o z po³¹czeñ szerokopasmowych. Wród
95% przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych w swojej dzia³alnoci komputery, 92% mia³o dostêp do Internetu, w tym 53% z dostêpem szerokopasmowym.
Na podstawie opracowania MSWiA Stan infrastruktury telekomunikacyjnej Pañstwa. Pod³¹czenie do internetu urzêdów gmin w Polsce. Analiza wyników w 2006 roku dostêp do internetu o przepustowoci co najmniej 2 Mbps download posiada³o prawie 47% urzêdów gminy w Ma³opolsce. Pozosta³e urzêdy dysponowa³y przepustowoci¹ ³¹czy 512 kbps oraz 1 Mbps, a 4,5% urzêdów posiada³o
³¹cze o przepustowoci nie wy¿szej ni¿ 256 kbps. Wed³ug badañ z 2007 roku przeprowadzonych w
urzêdach gminy na potrzeby opracowania dokumentu Kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Ma³opolsce w latach 2007-2010 wyniki te uleg³y poprawie. A¿ 65% ankietowanych urzêdów
szczebla gminnego posiada ³¹cze do internetu o przepustowoci 2 Mbps lub wiêcej. Jednoczenie
odsetek urzêdów posiadaj¹cych ³¹cza o przepustowoci poni¿ej 1 Mbps spad³ z ok. 24% do ok. 12%.
Dwukrotnie wzrós³ odsetek urzêdów u¿ytkuj¹cych ³¹cza o przepustowoci powy¿ej 2 Mbps  z 13% do
26,5%. £¹cza najczêciej s¹ niesymetryczne.

Ocenia siê, ¿e na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a kilkuset dostawców us³ug internetowych, jednak charakter ich dzia³alnoci, rozmiar, ró¿norodnoæ oferty i liczba klientów s¹ uzale¿nione
od uwarunkowañ gospodarczych terenu, na którym dzia³aj¹. Wyranie wyró¿niæ mo¿na dzia³aj¹cych
na terenie województwa operatorów ogólnopolskich oraz lokalnych dzia³aj¹cych w niewielkiej skali,
nieraz ograniczonej tylko do miejscowoci, gminy lub powiatu. Najwiêksze znaczenie na rynku posiadaj¹ operatorzy ogólnopolscy, wród których liderem jeli chodzi o wielkoæ i dostêpnoæ us³ug internetowych pozostaje Telekomunikacja Polska. W du¿ych miastach zauwa¿alni s¹ równie¿ inni operatorzy np. operator telefonii stacjonarnej Netia i operatorzy telewizji kablowych Aster, Vectra i UPC.
W zwi¹zku z liberalizacj¹ rynku telekomunikacyjnego nowym zjawiskiem na rynku s¹ us³ugi operatorów wirtualnych wykorzystuj¹cych sieæ Telekomunikacji Polskiej na zasadach BSA.* Z tej nowej mo¿liwoci skorzysta³a przede wszystkim Netia i Tele2. Na rynku us³ug szerokopasmowych coraz wiêksze
znaczenie uzyskuj¹ tak¿e operatorzy telefonii komórkowej dostarczaj¹cy Internet w technologiach GPRS,
HSCSD i EDGE. Oferta dzia³aj¹cych na ograniczonym obszarze operatorów lokalnych jest silnie uzale¿niona od dostêpnoci,w miejscowociach oddalonych od szerokopasmowych wêz³ów telekomunikacyjnych, us³ug hurtowych umo¿liwiaj¹cych wykreowanie us³ugi detalicznej, czyli ³¹cza szerokopasmowego przeznaczonego dla odbiorcy indywidualnego i ma³ego biznesu. W sieciach operatorów lokalnych czêsto stosowan¹ technologi¹ s¹ radiowe systemy dostêpowe przede wszystkim WiFi.
Najbardziej zaawansowani operatorzy lokalni migruj¹ powoli do sieci optycznych.

* BSA (Bitstream Access)  us³uga, która polega na hurtowym dostêpie innych operatorów do wêz³ów sieci w technologii ADSL.
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Ma³opolska Sieæ Szerokopasmowa
W 2007 roku Województwo Ma³opolskie rozpoczê³o realizacjê projektu Ma³opolska Sieæ Szerokopasmowa, którego celem jest zapewnienie do koñca 2011 roku dostêpu do us³ug szerokopasmowych dla 90%
mieszkañców i 100% instytucji publicznych i przedsiêbiorców w Ma³opolsce. Projekt zak³ada budowê infrastruktury teleinformatycznej na terenach województwa ma³opolskiego zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym.
W 2007 roku w ramach prac przygotowawczych projektu przeprowadzono kompleksow¹ inwentaryzacjê zasobów sieci szerokopasmowych w Ma³opolsce. W jej wyniku zidentyfikowano obszary stanowi¹ce bia³e plamy pod wzglêdem rozwoju us³ug szerokopasmowych oraz okrelono obecne i planowane zasoby infrastruktury telekomunikacyjnej. Da³o to podstawê do opracowania atlasu dostêpnych zasobów telekomunikacyjnych, znajduj¹cych siê w gestii podmiotów komercyjnych, analizuj¹cego
zasiêg i dostêpne przep³ywnoci w istniej¹cych sieciach szerokopasmowych. Wnioski z inwentaryzacji
maj¹ s³u¿yæ trafnemu wskazaniu obszarów, na których istnieje koniecznoæ wybudowania infrastruktury niezbêdnej do wiadczenia us³ug szerokopasmowego dostêpu do internetu.
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Mapa 32. Mapa dostêpu szerokopasmowego o przep³ywnoci 6 Mb

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu Ma³opolska Sieæ Szerokopasmowa. Wykorzystano materia³y z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Zezwolenia Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego nr 8/2008
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Internauci a miejsce zamieszkania
Internet szczególnie dobrze rozwija siê w du¿ych aglomeracjach i na terenach o dobrze rozwiniêtej infrastrukturze telekomunikacyjnej. W 2007 wzrós³ udzia³ mieszkañców województwa ma³opolskiego z 7,7 % ogólnej liczby u¿ytkowników internetu w 2006 roku do 9,2%, co pozwoli³o na przesuniêcie
siê z pi¹tego na trzecie miejsce w Polsce.
Wykres 134.

Miejsce zamieszkania u¿ytkowników internetu w Polsce

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Raportu strategicznego IAB Polska: POLSKA  EUROPA - WIAT Internet 2007

Administracja publiczna powinna dzia³aæ tanio i efektywnie, aby zaspokajaæ potrzeby mieszkañców Ma³opolski. Województwo Ma³opolskie realizuje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt Rozbudowa systemów elektronicznej administracji, którego celem jest wyrównanie szans mieszkañców Ma³opolski w dostêpie do Internetu oraz szeroko pojêtych
rozwi¹zañ informatycznych, a tak¿e budowa infrastruktury umo¿liwiaj¹cej wiadczenie us³ug on-line.
W ramach projektu wdra¿ane s¹ 4 elementy:
 infomaty  dostarczaj¹ u¿ytkownikom niezbêdnych informacji o sprawach dotycz¹cych ¿ycia
codziennego za pomoc¹ Internetu, zapewniaj¹ powszechny dostêp do informacji publicznej
przede wszystkim na obszarach wiejskich i ma³ych miast,
 elektroniczny obieg dokumentów  wspiera zarz¹dzanie procesami przetwarzania dokumentów
i obiegu spraw administracyjnych w urzêdzie, pozwala na obs³ugê dokumentów tradycyjnych
i elektronicznych oraz umo¿liwia petentom sprawdzanie na jakim etapie obs³ugi w urzêdzie
znajduje siê sprawa.
 niekwalifikowany podpis elektroniczny  optymalizuje wydatki na komunikacjê miêdzy ma³opolskimi urzêdami, umo¿liwia bezpieczn¹ wymianê informacji drog¹ elektroniczn¹.
 platforma do prowadzenia zamówieñ publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych 
usprawnia realizacjê zamówieñ publicznych dla sektora publicznego w ramach wspólnego systemu elektronicznych zamówieñ publicznych.
Dziêki projektowi w 2006 roku stworzona zosta³a sieæ 150 Infomatów w 52 gminach, 6 powiatach, UMWM
oraz w 7 jednostkach organizacyjnych Województwa Ma³opolskiego. Publiczne Punkty Dostêpu do Internetu
zapewniaj¹ powszechny dostêp do informacji publicznej przy niskich kosztach eksploatacji urz¹dzeñ, przede
wszystkim na obszarach wiejskich i ma³ych miast. W infomatach dostêpne s¹ informacje publiczne zawarte na
stronach www samorz¹dów, portalu Wrota Ma³opolski, BIP, Cyfrowego Urzêdu, Urzêdów Pracy itp.
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Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Ma³opolsce

Mapa 33. Ma³opolskie powiaty i gminy, w których zainstalowano multimedialne kioski informacyjne

ród³o: opracowanie w³asne

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

W 2007 roku wdro¿ono systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 81 urzêdach samorz¹dów terytorialnych dla 3539 u¿ytkowników. Obowi¹zek posiadania takich systemów nak³ada ustawa
o informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne. Ka¿dy z systemów charakteryzuje siê cechami i funkcjami wspólnymi dla pozosta³ych, co umo¿liwia wymianê danych pomiêdzy
urzêdami i Cyfrowym Urzêdem w Portalu Wrota Ma³opolski.
Mapa 34. Ma³opolskie powiaty i gminy, w których wdro¿ono elektroniczny obieg dokumentów

ród³o: opracowanie w³asne
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3. £¥CZNOÆ
Telefony, obok telewizorów, to urz¹dzenia oparte na zaawansowanych technologiach komunikacyjnych, najczêciej wystêpuj¹ce w gospodarstwach domowych. W 2006 roku nast¹pi³ prze³om dla
rozwoju telekomunikacji w Polsce. Po raz pierwszy liczba gospodarstw domowych dysponuj¹cych telefonami komórkowymi (74%) przewy¿szy³a liczbê gospodarstw posiadaj¹cych telefony stacjonarne
(72%). Rok 2007 potwierdzi³ trwa³oæ tej tendencji.
Telefonia przewodowa
Na skutek spadaj¹cego zainteresowania us³ugami telefonii stacjonarnej w Ma³opolsce nastêpuje
spadek liczby abonentów telefonii przewodowej. Jednym z powodów tego zjawiska jest dynamiczny
rozwój telefonii komórkowej. W 2004 roku w regionie by³o ponad 1 milion telefonicznych ³¹czy g³ównych, w tym abonenci prywatni stanowili 770,7 tys. w 2006 roku liczba telefonicznych ³¹czy wynosi³a
910,0 tys., a liczba abonentów prywatnych 687,8 tys. Rok 2007 to dalszy spadek liczby g³ównych ³¹czy
telefonicznych o 8% w stosunku do 2006 roku (842 tys. w 2007 roku) i spadek liczby abonentów
prywatnych o 8,4% w stosunku do 2006 roku (630,0 tys. w 2007 r.).
Abonenci telefoniczni w Ma³opolsce

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 zamieszczonych w Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku
ponad 108,6% populacji posiada³o telefon komórkowy. Rzeczywista penetracja rynku telefonii ruchomej jest jednak ni¿sza ze wzglêdu na 17,7% tzw. nieaktywnych u¿ytkowników i wynios³a na koniec
2007 roku 90,9%. Na rynku telefonii ruchomej w 2007 r., dzia³ali operatorzy sieciowi: Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. z o.o. (operator sieci Era i Heyah), Polkomtel S.A. (operator sieci Plus i Sami Swoi)
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Wykres 135.

i Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (operator sieci Orange), posiadaj¹cy bardzo zbli¿one do siebie udzia³y rynkowe. W grudniu 2006 ofertê udostêpni³ P4 operator sieci PLAY, a w 2007 roku
swoj¹ dzia³alnoæ rozpoczê³o trzech kolejnych operatorów: Wirtualna Polska S.A. (WPmobi)  MVNO
w kooperacji z PTK Centertel Sp z o.o., Avon Mobile Sp. z o.o. (myAvon)  MVNO w kooperacji w PTK
Centertel Sp. z o.o., MNI S.A. (Simfonia, Ezo)  MVNO w kooperacji z PTK Centertel Sp. z o.o.
W ci¹gu ostatnich kilku lat ceny us³ug w sieciach komórkowych w Polsce spad³y o kilkadziesi¹t
procent. Tak¿e w 2007 roku rednie ceny us³ug telefonii komórkowej oferowanych przez krajowych
operatorów telefonii ruchomej charakteryzowa³y siê spadkiem.
Wykres 136.

Liczba telefonów komórkowych na 100 gospodarstw domowych

SYSTEMY TECHNICZNE: IV. Spo³eczeñstwo informacyjne

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS i US w Krakowie
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ANEKS
ANEKS
oprac. Joanna W³och
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ANEKS: I. Pozycja Ma³opolski na tle innych województw

I. Pozycja Ma³opolski
na tle innych województw

Tabela 154. Pozycja Ma³opolski na tle innych województw

ANEKS: I. Pozycja Ma³opolski na tle innych województw
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* dane za 2005 r.
** stan na lipiec 2007 r.
*** dane za 2006 r.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
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II. Wdra¿anie Strategii Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego 2007-2013

Tabela 155. Schemat Strategii Województwa Malopolskiego na lata 2007-2013

ANEKS: II. Wdra¿anie Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego 2007-2013
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1
2
3
4
5
6

W Strategii przyjêto UE-25. Z uwagi na poszerzenie Unii od 1.stycznia 2006 wprowadzono dla celów porównawczych UE  27.
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. Inwestycje zrealizowane
w Województwie Ma³opolskim
KULTURA I TURYSTYKA

Budowa Miasteczka
Galicyjskiego w Nowym S¹czu

Remont i adaptacja Zamku
Piastowskiego w Owiêcimiu
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Budowa Miasteczka
Galicyjskiego w Nowym S¹czu

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Odbudowa przedwojennego
Obserwatorium Astronomicznego
Miasteczko Gwiezdne  Lubomir

Przebudowa redniowiecznego
Rynku w Starym S¹czu

Przebudowa redniowiecznego
Rynku w Starym S¹czu
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Adaptacja czêci Zamku
Królewskiego w Niepo³omicach na
centrum konferencyjne
z zapleczem hotelowym

Stoisko informacyjne przy
Kociele p.w. w. w.
Filipa Jakuba w Sêkowej
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Odnowa Kocio³a p.w. w. Marii
Magdaleny w Kasinie Wielkiej
odnowiony przy wsparciu
finansowym z bud¿etu
Województwa Ma³opolskiego

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Oznakowanie turystyczne na Szlaku
Jaskiniowców na Jurze KrakowskoCzêstochowskiej

Szlak Architektury Drewnianej 
tablica informacyjna przy
Kociele p.w. w. Micha³a
Archanio³a w Dêbnie

Renowacja zabytkowego kompleksu
dworsko-pa³acowego w K¹nej Dolnej
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Przebudowa Centrum Kultury
w Nowym Brzesku

Odnowa zabytkowych budynków Muzeum
Narodowego (Pa³ac Erazma Cio³ka) w Krakowie
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Rozwój regionu granicznego przez wspóln¹
promocje i budowê Domu Polsko-S³owackiego
w Czyrnej (gmina Krynica Zdrój)

Rozwój regionu granicznego przez
wspóln¹ promocje i budowê
Domu Polsko-S³owackiego
w Czyrnej (gmina Krynica Zdrój)

350

EDUKACJA I SPORT

Budowa Sali gimnastycznej
przy Zespole Placówek Owiatowych
w Rabie Ni¿nej

Gimnazjum, sala gimnastyczna
z zapleczem i salami
dydaktycznymi w Trzcianie
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Hala sportowa w Trzebini dofinansowana
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

SZKOLNICTWO WY¯SZE

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Budowa obiektu dla potrzeb
Centrum Nowoczesnych Technologii 
Instytut Politechniczny Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Tarnowie

Rozbudowa Instytutu
Technicznego Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Nowym S¹czu

Adaptacja i unowoczenienie zaplecza dydaktycznego
w Akademii Ekonomicznej w Krakowie

352

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni cieków w Komorowie
dla miasta i gminy Miechów

Rozbudowa oczyszczalni cieków
i kanalizacji sanitarnej
w gminie Laskowa

Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni cieków
w miejscowoci Kobylec
gmina £apanów
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

OCHRONA RODOWISKA

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Przedsiêwziêcie dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespo³u
zbiorników wodnych Ro¿nów-Czchów

Budowa ujêæ, zbiornika i sieci wodoci¹gowej dla Skrzydlnej,
Przenoszy i Woli Skrzydlañskiej

354

OCHRONA ZDROWIA

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Przebudowa i dostosowanie
dla osób niepe³nosprawnych
budynku SPZOZ w Mogilanach

Przebudowa i dostosowanie
dla osób niepe³nosprawnych
budynku SPZOZ w Mogilanach

Poprawa dostêpnoci do diagnostyki i terapii schorzeñ uk³adu pokarmowego
w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie.
Sprzêt endoskopowy do diagnostyki i terapii schorzeñ
uk³adu pokarmowego (A) oraz automatyczna myjnia do endoskopów (B)

A

B
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Modernizacja i przebudowa Orodka
Zdrowia w Niegowici w gminie Gdów

Rozbudowa i modernizacja budynku
SPM ZOZ w miecie Bochni
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 25412
Groñ-Trybsz-Niedzica

Przebudowa ulicy Legionów
w Owiêcimiu
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Modernizacja drogi wojewódzkiej
Nr 775 na odcinku S³omniki-Proszowice

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Budowa drogi
w miejscowoci Strzelce Ma³e

Przebudowa ulicy Szkolnej 
poprawa komunikacji ze Stref¹
Przemys³ow¹ w Dobczycach

Przebudowa uk³adu komunikacyjnego oraz
infrastruktury technicznej w centrum Bobowej
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KOMUNIKACJA

ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

Zakup autobusów
szynowych dla Ma³opolski

Zintegrowany Transport Publiczny
w Aglomeracji Krakowskiej  etap I

Krakowska Karta Miejska  integracja us³ug
metropolitalnych  rozwi¹zanie modu³owe etap I
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ANEKS: Inwestycje zrealizowane w Województwie Ma³opolskim

STOP  zakup sprzêtu na potrzeby
transgranicznego systemu przeciwdzia³aniu
powodziom i awariom na Polsko-S³owackim
pograniczu (Komenda Wojewódzka
Stra¿y Po¿arnej w Krakowie)

Transgraniczna wspó³praca
Polsko-S³owackich górskich
organizacji ratowniczych
w zakresie ratownictwa zimowego
(TOPR)

Transgraniczna wspó³praca Polsko-S³owackich
górskich organizacji ratowniczych w zakresie
ratownictwa zimowego (TOPR)
Zdjêcia:
archiwum Urzêdu Marsza³kowskiego w Krakowie, Urzêdu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, TOPR, Komendy
Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie, Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Krakowie, osób prywatnych.
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