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CELE BADANIA 

Głównym celem przeprowadzonego badania pn. „Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju” 

było zdiagnozowanie stanu, potencjału oraz uwarunkowań rozwoju 11 kreatywnych branż w województwie 

małopolskim w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

W badaniu analizowane były następujące przemysły kreatywne:  

1) przemysł filmowy,  

2) przemysł muzyczny,  

3) przemysł wydawniczy,  

4) media i reklama,  

5) projektowanie ubioru (fashion design), 

6) architektura, 

7) sztuki sceniczne (performatywne – teatr, opera, taniec), 

8) działalność artystów i rzemiosło artystyczne, 

9) konserwacja zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwo kulturowe, 

10) projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design), 

11) gry komputerowe i oprogramowanie. 

Rola i znaczenie przemysłów kreatywnych i pracujących w tych branżach specjalistów dla budowania przewagi 

konkurencyjnej regionów od lat jest jednym z głównych tematów dyskusji ekonomistów. Znaczenie branż 

kreatywnych dla rozwoju regionalnego można obserwować we wszystkich rozwiniętych gospodarkach na całym 

świecie. W województwie małopolskim przemysły kreatywne również zostały zdefiniowanie jako jeden 

z kluczowych czynników stymulowania rozwoju gospodarczego regionu. Badanie stanowi syntetyczną diagnozę 

ich stanu oraz potencjału konkurencyjnego.  

 

STRUKTURA I POTENCJAŁ PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH  

 Województwo małopolskie zajmuje czwartą pozycję pod względem ogólnej liczby podmiotów 

gospodarczych zaliczonych do branż kreatywnych (za mazowieckim, śląskim i wielkopolskim), 

natomiast pod względem stopnia koncentracji tego typu podmiotów Małopolska zajmuje drugą pozycję 

w Polsce. 

 W latach 2010-2016 Małopolska znajdowała się wśród województw o najwyższej dynamice wzrostu 

podmiotów branż kreatywnych. W ciągu siedmiu lat zwiększyła ich liczbę o 36,0%. 

 Najbardziej wyróżnia się branża gier komputerowych i oprogramowania – w okresie 2010-2016 

podwoiła się liczba firm funkcjonujących w tej branży. Swoją pozycję umocniły również media  

i reklama. Najmniej optymistycznie przedstawia się sytuacja branży wydawniczej ‒ od roku 2013 liczba 

takich firm systematycznie spada. 

 W przemysłach kreatywnych w województwie małopolskim dominują mikroprzedsiębiorstwa, 

zatrudniające od 0 do 9 osób. W roku 2016 odsetek podmiotów tej klasy wielkości wyniósł 97,1%. 

 Największe nagromadzenie podmiotów branż kreatywnych występuje w Krakowie (17 063 podmiotów) 

oraz w powiecie krakowskim (2 148), a następnie w Tarnowie (945) i powiecie wielickim (989). 
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Mapa 1. Udział podmiotów branż kreatywnych w ogólnej liczbie podmiotów branż kreatywnych w Polsce, 

wg województw w 2016 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

UDZIAŁ PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH W MAŁOPOLSKIM PKB ORAZ WIELKOŚĆ  
I WARTOŚĆ RYNKU PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 

 Oszacowana wartość dodana sektorów kreatywnych w 2016 roku stanowiła 6,0% całego PKB 

w regionie. 

 Największy wkład spośród analizowanych branż mają następujące: gry komputerowe i oprogramowanie 

oraz media i reklama. 

 Szacowana wartość rynku produktów i usług wytwarzanych przez wszystkie branże kreatywne 

w województwie wynosi 43 176 mln zł, czyli mniej niż w województwach mazowieckim, 

wielkopolskim i śląskim.  

Wykres 1. Wartość dodana sektorów kreatywnych w województwie małopolskim, w mln zł 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: obliczenia własne. 
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RYNEK PRACY PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH  

 W latach 2010-2016 występował rokroczny wzrost ogólnej liczby pracowników zatrudnionych 

w całym sektorze kreatywnym. W roku 2016 zatrudnienie w sektorze było wyższe o 20,5 p. p. niż 

w 2010 r. 

 Największy wzrost zatrudnienia nastąpił w branży projektowania graficznego i wzornictwa 

przemysłowego oraz projektowania ubioru (nastąpił wzrost o 90,6 p. p. – branża niemalże podwoiła 

liczbę zatrudnionych), jak również w branży gier komputerowych i oprogramowania  

(wzrost o 74,6 p. p). 

 Trzy branże – gry i oprogramowanie, media i reklama oraz branża wydawnicza – generują ponad 

60% miejsc pracy dla całego sektora kreatywnego w województwie małopolskim. 

 Prognozowany jest znaczący stały wzrost liczby zatrudnionych dla branży gier komputerowych 

i oprogramowania; cechuje się ona największą chłonnością spośród wszystkich analizowanych 

przemysłów kreatywnych. Wzrostu należy spodziewać się również w branżach: mediów i reklamy, 

projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego oraz projektowania ubioru, a także 

działalności artystów i rzemiosła artystycznego. 

 Udział ludności zajmującej się kreatywną działalnością zawodowo w ogólnej liczbie osób 

aktywnych zawodowo w roku 2016 wyniósł 5,2% i uplasował Małopolskę na drugim miejscu wśród 

pozostałych regionów; liderem jest województwo mazowieckie (9,0%). Małopolska osiągnęła 

najwyższe wartości wskaźnika dla branż: architektura oraz konserwacja zabytków i dzieł sztuki oraz 

dziedzictwo kulturowe. 

 

PRZYSZŁE KADRY PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH   

 W regionie istnieje wiele możliwości kształcenia na kierunkach związanych z branżami kreatywnymi. 

W województwie zidentyfikowano nie mniej niż 100 kierunków na 32 uczelniach i w szkołach 

policealnych, na których mogą kształcić się osoby chcące pracować w branżach kreatywnych. 

 Uczniowie i studenci objęci badaniem jako powód wyboru kształcenia na kierunkach związanych 

z branżami kreatywnymi najczęściej – w 77,3% przypadków – podawali zainteresowanie 

zagadnieniami nauczanymi na danych kierunkach. 

 Miasta, które w ocenie uczniów i studentów dają największe szanse na rozwój kariery zawodowej 

w branżach kreatywnych, to Warszawa i Kraków (odpowiednio 32,8% i 22,3% wskazań). 

Jednocześnie Kraków jest zdecydowanie preferowanym miejscem zamieszkania – prawie połowa 

badanych uczniów i studentów (48,6%) wiąże swoją przyszłość właśnie ze stolicą regionu. Drugie pod 

względem częstości wyborów miasto – Warszawa – ma już tylko 6,1% wskazań. 

 31,5% uczących się i biorących udział w badaniu deklaruje, że możliwa jest ich wyprowadzka 

z Małopolski, a dla 18,1% jest to prawie pewne. Osoby na studiach magisterskich są bardziej 

powściągliwe pod względem deklarowania chęci wyjazdu z Małopolski niż studenci studiów 

licencjackich. 
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Wykres 2. Liczba zatrudnionych w małopolskich przemysłach kreatywnych i linia trendu dla poszczególnych branż 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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SYTUACJA ZAWODOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W BRANŻACH KREATYWNYCH  

 Małopolska jest jednym z dwóch województw w którym występuje dość silna dodatnia korelacja 

pomiędzy wskaźnikiem konkurencyjności regionu a zmiennymi opisującymi potencjał przemysłów 

kreatywnych. Trwają dyskusje naukowców o tym jaki jest kierunek tej zależności. Można jednak 

twierdzić, iż Małopolska jest miejscem sprzyjającym rozwojowi profesjonalnej działalności kreatywnej. 

 W opinii badanych przedstawicieli branż kreatywnych główną determinantą rozwoju kariery 

w sektorze kreatywnym jest talent, poparty profesjonalnym doświadczeniem oraz potwierdzony 

wysoką jakością wykonywanej pracy. 

 Nie ma gotowych modeli/sposobów postępowania, które niezawodnie prowadziłyby do sukcesu 

zawodowego w branżach kreatywnych. Rozwój zawodowy profesjonalistów nie opiera się  

na utrwalonych, łatwych do naśladowania skryptach co potwierdzili zarówno badani profesjonaliści, jak 

i eksperci poszczególnych branż. 

 Istotne bariery rozwoju zawodowego z którymi mierzą się profesjonaliści przemysłów kreatywnych 

to: ograniczone możliwości finansowania doskonalenia zawodowego i limitowany dostęp  

do infrastruktury (np. sprzętu i oprogramowania). 

 Losy absolwentów szkół i uczelni artystycznych w Małopolsce są bardzo zróżnicowane. Pod względem 

ekonomicznym najlepiej radzą sobie absolwenci kierunków informatycznych, którzy  

po zakończeniu studiów mogą podjąć zatrudnienie w branży gier komputerowych i oprogramowania. 

Optymistyczną sytuację potwierdzają prognozy – miejsc dobrze płatnych pracy w branży IT będzie 

przybywać. Z kolei najniższe wynagrodzenia wykazują absolwenci niektórych artystycznych 

kierunków studiów.  

 

ROZWÓJ I WSPARCIE INSTYTUCJONALNE BRANŻ  KREATYWNYCH 

 Badani przedsiębiorcy uważają, że najsilniej na rozwój branż kreatywnych wpływają: skomplikowane 

przepisy i regulacje prawne (włącznie z prawami autorskimi, patentami, licencjami itp.) oraz silna 

konkurencja między podmiotami na rynku. Znaczenie mają również postęp w zakresie technologii 

i zmiany technologiczne, pojawienie się nowoczesnych metod sprzedaży oraz dystrybucji produktów  

i usług, w tym: promowanie produktów w sieci, ich udostępnianie w chmurze, dostarczanie danych  

w czasie rzeczywistym (streaming). 

 Dla rozwoju działalności kreatywnej istotne są również czynniki związane z procesem zarządzania 

przedsiębiorstwem: jego strukturą organizacyjną, dostępem do wiedzy, kwalifikacji oraz innych 

zasobów. Podkreśla się również znaczenie cyfryzacji, innowacyjności, transferu wiedzy między 

sektorami, regulacji prawnych oraz ochrony własności intelektualnej. 

 Spośród ankietowanych aż 74,5% firm nie otrzymało żadnego wsparcia na inwestycje lub projekty, 

ponieważ się o takie wsparcie nie ubiegało. 

 Wśród przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc, najliczniejszy odsetek stanowią ci, którzy pozyskali 

środki finansowe z banku lub innej instytucji finansowej (44,4%). Niemalże 13% badanych 

podmiotów zadeklarowało ubieganie się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego. 

 Przedstawiciele przedsiębiorców z branż kreatywnych jako najbardziej zaspokajające ich potrzeby 

uznali wsparcie pochodzące z: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
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WSPÓŁPRACA I SIECIOWANIE BRANŻ KREATYWNYCH 

 Stopień rozwoju klastrów w Małopolsce jest niesatysfakcjonujący z punktu widzenia 

profesjonalistów i ekspertów poszczególnych przemysłów kreatywnych. W momencie badania klastry 

w Małopolsce funkcjonowały jedynie w branżach: wydawniczej oraz filmowej. 

 W branży gier komputerowych i oprogramowania możemy mówić o działalności struktury 

quasi-klastrowej, jej przykładem jest Digital Entertainment Cluster. 

 Tendencja do sieciowania i integracji wśród podmiotów funkcjonujących w większości analizowanych 

branż wydaje się bardzo silna. Podejmowane są oddolne inicjatywy służące integracji, a ich 

przedstawiciele tworzą nieformalne sieci i wykorzystują je w celach promocyjno-marketingowych. 

 Współpraca poszczególnych środowisk kreatywnych wskazuje na potencjał i perspektywy rozwojowe 

struktur klastrowych. W przypadkach wielu branż niezbędny jednak może być silny integrator, 

koordynujący budowanie nowych struktur i trwałych relacji w ramach  branż kreatywnych. 




