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Opracowanie wykonane zostało przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie. Celem było zbadanie zróżnicowania rodzajów prowa-
dzonej działalności i wskazania obszarów jej szczególnej koncentracji. Analizą objęto dziewięć sekcji wg PKD 2007, uznanych za kluczowe. Celo-
wo pominięto m.in. sekcje „Administracja publiczna i obrona narodowa” czy „Edukacja”,  występujące we wszystkich jednostkach podziału tery-
torialnego. Analizą nie są również   miasta na prawach powiatu, z uwagi na ich znaczący udział w skali województwa w większości działalności.   
Przypisanie sekcji jako dominującej w gminie następowało w przypadku, gdy zarówno średnia liczba pracujących w danej sekcji  na tle woje-
wództwa, jak i na tle gminy przewyższała średnią dla poszczególnych wskaźników.  

Gminy, dla których wykazano
chociaż jedną działalność dominujacą

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Górnictwo i wydobywanie

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdów

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie, gastronomia

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Kultura, rozrywka

W wyniku przeprowa-

dzonej analizy 131 gmi-

nom województwa ma-

łopolskiego (73,2% ogó-

łu) udało się przypisać 

działalność dominującą. 

Dla 74 gmin (56,5%) 

przypisano jedną działal-

ność dominującą, głów-

nie w sekcjach: Rolnic-

two, leśnictwo, łowiec-

two i rybactwo, Budow-

nictwo oraz Transport i 

gospodarka magazyno-

wa. Po dwie dominujące 

działalności zostały przy-

pisane do 28 gmin, a 3 i 

więcej – do 29 gmin. 



produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana

produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep...

produkcja pozostałego sprzętu transportowego

produkcja mebli

pozostała produkcja wyrobów

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

produkcja wyrobów z z gumy i tworzyw sztucznych

produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych

produkcja metali

produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłaczeniem maszyn i urządzeń

produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

produkcja urządzeń elektrycznych

produkcja artykułów spożywczych

produkcja napojów

produkcja wyrobów tytoniowych

produkcja wyrobów tekstylnych

produkcja odzieży

produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 
z wyłaczeniem mebli...

produkcja papieru i wyrobów z papieru

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników

wytwarzanie i przetwarzanie koksu 
i produktów rafinacji ropy naftowej

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków...

Dla określenia dominującego działu w ramach  sekcji Przetwórstwo przemysłowe posłużono się metodą pozwalającą na objęcie obserwacją również działalności produkcyjnej w niewielkich gminach, 

gdzie udział produkcji w skali całego województwa może być niewielki, natomiast w samej gminie może to być działalność znacząca. Określenie dominującej działalności przemysłowej było możliwe 

w przypadku 105 gmin, z czego w 57 przypadkach określono tylko jedną działalność, w 27 przypadkach dwie, w 15 trzy, a w 6 gminach po co najmniej 4 rodzaje działalności przemysłowej. Dodatko-

wo wykazy uzupełniono o miasta na prawach powiatu, przeliczonych osobno od pozostałych gmin. 

Najczęściej wskazywanym rodzajem działalności przemysłowej w gminach poza  miastami na prawach powiatu jest Produkcja artykułów spożywczych (w 23 gminach) przed Produkcją wyrobów z 

drewna oraz korka (bez mebli)… (20 gmin), Naprawą, instalowaniem i konserwacją maszyn i urządzeń (17 gmin) oraz Produkcją metalowych wyrobów gotowych (16 gmin). 

Opracowano w Departamencie Polityki Regionalnej na podstawie http://politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/716/Lokalne_specjalizacje_2015.pdf oraz danych GUS 


