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Strategia mówi o tym, co,

jako spo∏ecznoÊç regionalna,

mo˝emy i chcemy osiàgnàç

w perspektywie 10 lat.

Strategia jest narz´dziem

wspierania pozytywnych zmian

w regionie i reagowania na zmiany 

pojawiajàce si´ w otoczeniu.

Janusz Sepio∏
Marsza∏ek Województwa Ma∏opolskiego
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Uchwa∏a Nr XLI/527/06 
Sejmiku Województwa Ma∏opolskiego 

z dnia 30 stycznia 2006 r. 

ww  sspprraawwiiee  pprrzzyyjj´́cciiaa  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaa∏∏ooppoollsskkiieeggoo  
nnaa  llaattaa  22000077––22001133

Na podstawie art.18 pkt 2 w zwiàzku z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 i Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz.558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206), majàc na uwadze zapisy uchwa∏y Sejmiku Województwa
Nr XXII/310/04 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie okreÊlenia harmonogramu, zasad i trybu opracowania
Strategii Rozwoju Województwa Ma∏opolskiego na lata 2007–2013 oraz uchwa∏´ nr XL/518/05 Sejmiku
WM z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa∏y nr XXII/310/04 Sejmiku Województwa
Ma∏opolskiego z dnia 26 lipca 2004 r.,

Sejmik Województwa Ma∏opolskiego uchwala, co nast´puje:

§1

Przyjmuje si´ Strategi´ Rozwoju Województwa Ma∏opolskiego na lata 2007-2013, 
w brzmieniu Za∏àcznika Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.

§2

Wykonanie Uchwa∏y powierza si´ Zarzàdowi Województwa Ma∏opolskiego.

§3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Sejmiku 
Województwa Ma∏opolskiego

Witold Koz∏owski
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Strategia rozwoju województwa jest najwa˝niejszym dokumentem przygoto-
wywanym przez samorzàd województwa, okreÊlajàcym cele i priorytety polity-
ki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. 
Obowiàzek opracowania strategii zosta∏ na∏o˝ony na województwa w ustawie
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa1, która stanowi równie˝,
˝e strategia województwa powinna uwzgl´dniaç nast´pujàce cele:
• piel´gnowanie polskoÊci oraz rozwój i kszta∏towanie ÊwiadomoÊci narodowej,

obywatelskiej i kulturowej mieszkaƒców, a tak˝e piel´gnowanie i rozwijanie
to˝samoÊci lokalnej,

• pobudzanie aktywnoÊci gospodarczej,
• podnoszenie poziomu konkurencyjnoÊci i innowacyjnoÊci gospodarki 

województwa,
• zachowanie wartoÊci Êrodowiska kulturowego i przyrodniczego przy

uwzgl´dnieniu potrzeb przysz∏ych pokoleƒ,
• kszta∏towanie i utrzymanie ∏adu przestrzennego. 

Jak wynika ze wskazaƒ ustawy podstawowa odpowiedzialnoÊç samorzàdu woje-
wództwa koncentruje si´ na nowoczesnym rozwoju gospodarczym, szeroko ro-
zumianej sferze kulturowej oraz zrównowa˝onym gospodarowaniu Êrodowi-
skiem i przestrzenià. 
Zgodnie z ustawà ostateczne uchwalenie strategii rozwoju województwa nale-
˝y do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci sejmiku województwa. Po podj´ciu przedmiotowej
uchwa∏y strategia jest przedk∏adana do wiadomoÊci ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego i jako taka odgrywa tak˝e znaczàcà rol´ w prowa-
dzeniu polityki rozwoju regionalnego paƒstwa.
Z chwilà uchwalenia strategia staje si´ podstawowym i nadrz´dnym dokumen-
tem formu∏ujàcym polityk´ rozwoju województwa z perspektywy regionalnej.
W systemie zarzàdzania regionalnego pe∏ni kluczowà rol´: 
• z jednej strony jako generalny plan post´powania regionalnych w∏adz samo-

rzàdowych na swoim terenie i narz´dzie zarzàdzania tym procesem, 
• z drugiej zaÊ strony jako dokument informacyjny i promocyjny i narz´dzie

komunikowania si´ i wspó∏pracy z regionalnà spo∏ecznoÊcià

Rolà strategii jest wi´c na etapie planistycznym wskazanie odpowiedzi na
wyzwania stojàce przed Ma∏opolskà, zaÊ na etapie realizacji mo˝liwie efek-
tywne jej udzielenie. 
Strategia mówi generalnie o tym, co, jako spo∏ecznoÊç regionalna, mo˝emy
i chcemy osiàgnàç w perspektywie 10 lat – wobec takiej a nie innej sytuacji i po-
zycji regionu oraz wobec takich a nie innych aspiracji i oczekiwaƒ regionalnych
elit i szerokiej spo∏ecznoÊci mieszkaƒców. 
Strategia w tym uj´ciu jest narz´dziem wspierania pozytywnych zmian w regio-
nie i reagowania na zmiany pojawiajàce si´ w otoczeniu. Ma ambicj´ wspomagaç
wszystkich aktorów regionalnych w odnalezieniu si´ w tej dynamicznej sytuacji.

Wprowadzenie

Wst´p

1Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz.1590 z póên. zm.
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W dniu 28 sierpnia 2000 r. Sejmik Województwa Ma∏opolskiego, na mocy
uchwa∏y Nr XXIII/250/2000, przyjà∏ Strategi´ Rozwoju Województwa
Ma∏opolskiego na lata 2000–2006 (SRWM). Sta∏a si´ ona podstawà planowania
i programowania polityki rozwoju regionu do roku 2006. OkreÊlono w niej
generalne kierunki, cele i priorytety tej polityki. 

Poni˝sze uwagi dotyczàce wykonania SRWM oparte sà na raporcie z realizacji
„Strategii Rozwoju Województwa Ma∏opolskiego na lata 2000–2006”, który
zosta∏ przyj´ty przez Zarzàd Województwa Ma∏opolskiego oraz Sejmik
Województwa Ma∏opolskiego w sierpniu 2004 r. Prezentowana ocena przed-
stawia poziom wykonania Strategii w po∏owie okresu jej realizacji, przy
dodatkowym uwzgl´dnieniu danych wynikajàcych z wdra˝ania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach czterech podstawowych pól strategii podj´to realizacj´ zadaƒ w obr´bie
54 Rozwiàzaƒ (69,2%). Nie realizowano natomiast zadaƒ w obr´bie 24
Rozwiàzaƒ (30,7%).

SpoÊród zrealizowanych rozwiàzaƒ najwi´kszà aktywnoÊç zanotowano w obr´bie
pola A, opisanego celami strategicznymi:

A.1. Elastyczny, ∏atwo dostosowujàcy si´ do zmian spo∏eczno-gospodarczych
system edukacji, 

A.2. Ârodowisko promujàce przedsi´biorczoÊç i aktywnoÊç obywateli,
A.3. Spójne solidarne i bezpieczne spo∏ecznoÊci, 
A.4. Silna rodzina i zdrowy styl ˝ycia, 
A.5. Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia.

Ponadto zadania realizowane by∏y w obr´bie rozwiàzaƒ opisanych celami
strategicznymi:

C.2. Konkurencyjne rynkowe rolnictwo,
D.2. Sprawny system transportu wewn´trznego,
E.3. Regionalny wspólny rynek informacji.

Charakterystycznym zjawiskiem zaobserwowanym w badanym okresie by∏a
s∏aba aktywnoÊç w obr´bie rozwiàzaƒ odpowiadajàcych trzem celom strate-
gicznym:

B.3. Ochrona przyrody i ró˝norodnoÊci biologicznej,
D.3. Infrastruktura konieczna dla rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego,
E.1. Rozwini´ta sieç powiàzaƒ gospodarczych 
oraz stosunkowo niska aktywnoÊç w obr´bie rozwiàzaƒ odpowiadajàcych trzem
celom strategicznym:

C.4. Rozwini´te przemys∏y „regionalnej szansy”,
E.2. Regionalny obieg kultury,
B.4. Kszta∏towanie krajobrazu kulturowego.
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Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e ze wzgl´du na sposób zbierania informacji na
potrzeby raportu, bazujàcy w wi´kszoÊci na danych finansowych, znaczàca
cz´Êç dzia∏aƒ, np. zwiàzanych z promocjà i ochronà dziedzictwa kulturowego
Ma∏opolski, nie zosta∏a uj´ta w zestawieniach. Dzia∏ania tego typu mia∏y
zazwyczaj charakter nieinwestycyjny i by∏y wykonywane w toku rutynowej pracy
administracji. Stàd w uj´ciu projektowym, w porównaniu z innymi dziedzinami,
wyniki przeglàdu wskaza∏y na niskà aktywnoÊç w tych dziedzinach.

Zwraca uwag´ wyraêny podzia∏ strategii na obszary „aktywne”, w obr´bie
których na poziomie rozwiàzaƒ wyst´puje znaczna koncentracja realizowanych
zadaƒ oraz obszary „deficytu”,  w ramach których realizowano niewiele lub nie
realizowano ˝adnych zadaƒ.

SpoÊród 47 priorytetów strategii oko∏o 3/4 zosta∏o zakoƒczonych lub jest w trak-
cie realizacji. Nie podj´to natomiast oko∏o 1/4 zadaƒ. Najwi´cej zadaƒ prioryte-
towych zrealizowanych lub b´dàcych w trakcie realizacji znalaz∏o si´ w obr´bie
celów strategicznych opisanych w polach: Mieszkaƒcy – postawy, kwalifikacje,
aktywnoÊç oraz Pejza˝ – Êrodowisko i krajobraz. JednoczeÊnie najwi´cej zadaƒ
priorytetowych, których nie podj´to, zawartych jest w polu: Gospodarstwo –
kapita∏, kreatywnoÊç, technologie. Z ogó∏u zadaƒ priorytetowych zapisanych
w strategii prawie 46% przypada na powy˝sze pole. Zadania nie podj´te w obr´bie
pozosta∏ych pól rozk∏adajà si´ w miar´ równomiernie.

Na realizacj´ strategii do koƒca czerwca 2004 r. poniesiono ∏àcznie wydatki w
wysokoÊci 3 327,9 mln z∏. Wysoka koncentracja nak∏adów (36,5%) zosta∏a zan-
otowana w obr´bie celu nadrz´dnego A. – Lepiej wykszta∏ceni, aktywni i
przedsi´biorczy mieszkaƒcy. W przypadku celów nadrz´dnych B. – Wysoka
jakoÊç Êrodowiska przyrodniczego i kulturowego (24,9%) oraz D.– Lepsza
dost´pnoÊç komunikacyjna ca∏ego regionu (24,6%), mia∏ miejsce w miar´
równomierny rozk∏ad nak∏adów. Na realizacj´ zadaƒ w ramach celu C.– Trwa∏y
rozwój gospodarczy poniesiono znacznie ni˝sze nak∏ady (13,8%). W przypad-
ku celu nadrz´dnego E. – Lepsza wspó∏praca wewnàtrzregionalna zanotowano
bardzo niskie nak∏ady w stosunku do zadaƒ realizowanych w obr´bie pozos-
ta∏ych celów nadrz´dnych (0,2%), jednak˝e nale˝y równoczeÊnie pami´taç, ˝e
dzia∏ania zaplanowane w obr´bie tego celu majà charakter nieinwestycyjny. 

Ponadto, od II pó∏rocza 2004 r. realizowany by∏ Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W tym kontekÊcie mo˝na si´ spodziewaç, ˝e
zadania wybierane do realizacji znaczàco i pozytywnie wp∏ynà na poziom realizacji
celów SRWM. W szczególnoÊci dotyczy to tych obszarów SRWM, w których akty-
wnoÊç by∏a ni˝sza do po∏owy roku 2004 r. 
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Najlepszym przyk∏adem sà zadania z zakresu ochrony Êrodowiska naturalnego
(wdra˝anie dzia∏aƒ 1.2 i cz´Êci dzia∏ania 3.1. ZPORR) oraz rozwoju
spo∏eczeƒstwa informacyjnego (wdra˝anie dzia∏ania 1.5 ZPORR).
Reasumujàc, Strategia na lata 2000–2006 jest realizowana na wszystkich polach
i kontekstach, które zosta∏y zapisane w dokumencie. Najwi´kszà aktywnoÊç,
zarówno pod wzgl´dem liczby podj´tych i przeprowadzonych przedsi´wzi´ç,
jak i nak∏adów finansowych, zanotowano w polu  Mieszkaƒcy – postawy,
kwalifikacje, aktywnoÊç, natomiast najmniejsze zaanga˝owanie odnotowano
w polu Wi´zi – komunikacja i wspó∏praca.

W toku realizacji Strategii uwidoczni∏y si´ obszary, w których trudnoÊç
skutecznego osiàgania celów jest relatywnie wy˝sza. Dotyczy to w szczegól-
noÊci przedsi´wzi´ç zwiàzanych z wykorzystaniem i promowaniem nowoczes-
nych technologii oraz budowà sprawnego i kooperatywnego systemu powiàzaƒ
instytucjonalnych, w tym sieci wspó∏pracy biznesu i nauki. Te obszary wyma-
gajà wi´kszej uwagi, nak∏adu pracy i precyzyjnego planowania, a tak˝e nieco
zmodyfikowanego podejÊcia.

Strategia Województwa Ma∏opolskiego finansowana jest z ró˝nych êróde∏. W
przypadku Êrodków krajowych stwierdzono ciàg∏oÊç nak∏adów i utrzymywanie
tendencji w kolejnych latach. Natomiast ze wzgl´du na du˝e opóênienia i
ró˝ne harmonogramy wdra˝ania poszczególnych programów pomocowych
mo˝na si´ spodziewaç, ˝e znaczàca koncentracja wydatków nastàpi dopiero w
latach 2005– 2006 (ISPA, PHARE SSG, fundusze strukturalne).
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Organizacja
i przebieg
prac 
nad
strategià

Prace nad strategià rozwoju dla Ma∏opolski do 2015 roku zorganizowane zosta-
∏y w ramach projektu „Ma∏opolska 2015” i obj´∏y trzy rodzaje przedsi´wzi´ç: 
• prace eksperckie nad diagnozà i projektem strategii, 
• uspo∏ecznianie strategii: warsztaty programowe i konsultacje spo∏eczne, 
• dzia∏ania upowszechnieniowe.
Prace prowadzone by∏y metodà ekspercko-konsultacyjnà z elementami partycypacji.
Projekt „Ma∏opolska 2015” uruchomiony zosta∏ w kwietniu 2004 r., jako wyodr´b-
nione organizacyjnie przedsi´wzi´cie koordynowane przez Koordynatora Projektu
i sekretariat umiejscowiony w Kancelarii Zarzàdu Województwa Ma∏opolskiego. 
Na wst´pnym etapie prac w okresie od kwietnia do po∏owy lipca 2004 roku
przygotowana i uzgodniona zosta∏a koncepcja prac, a tak˝e zrealizowano
pierwsze przedsi´wzi´cia upowszechnieniowe. Podstawowym za∏o˝eniem
w odniesieniu do procedury prac by∏o przyj´cie, ˝e strategia zostanie wypraco-
wana przy szerokim udziale partnerów spo∏ecznych i samorzàdowych oraz w opar-
ciu o cztery êród∏a wytycznych programowych do strategii tj. wyniki debaty publicz-
nej nad celami rozwojowymi, ramy krajowej i unijnej polityki rozwoju, wyniki dys-
kusji i opracowaƒ eksperckich oraz w∏asnà wizj´ polityki rozwoju województwa.
Od kwietnia 2004 r. pod kierunkiem Marsza∏ka Województwa oraz – w jego zast´pstwie
– Koordynatora Projektu, dzia∏a∏ Zespó∏ Programujàcy (póêniej zmieni∏ nazw  ́na Ze-
spó∏ Przygotowawczy), który pe∏ni∏ funkcje koordynacyjne. W kwietniu i lipcu 2004 r.
odby∏y sí  dwie pierwsze regionalne konferencje programowe „Ma∏opolska 2015”, któ-
re inicjowa∏y publicznà dyskusj́  nad celami rozwoju Ma∏opolski w perspektywie 10 lat.
W lipcu 2004 r. Sejmik Województwa Ma∏opolskiego podjà∏ Uchwa∏´ 
nr XXII/310/04 z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie okreÊlenia harmonogra-
mu, zasad i trybu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Ma∏opolskie-
go na lata 2007–2013, stanowiàcà podstaw´ prawnà do podj´cia prac nad „Stra-
tegià Rozwoju Województwa Ma∏opolskiego na lata 2007–2013”, „traktujàc jà
jako syntetyczny dokument, ujmujàcy ca∏oÊç spraw zwiàzanych z kszta∏towa-
niem przysz∏oÊci województwa” (uchwa∏a ta stworzy∏a podstaw´ do rozpocz´-
cia w∏aÊciwych prac nad dokumentem strategii). We wrzeÊniu 2004 r. zarzàdzeniem
Marsza∏ka powo∏anych zosta∏o szeÊç Zespo∏ów Roboczych, których zadaniem by∏o
wypracowanie wytycznych do zlecenia eksperckich diagnoz stanu, a nast´pnie tez
do roboczej wersji strategii. Przewodniczàcymi Zespo∏ów byli cz∏onkowie Zarzàdu
Województwa, wspomagani przez wiceprzewodniczàcych powo∏anych  z grona ka-
dry dyrektorskiej Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Ma∏opolskiego. 
Równolegle do prac Zespo∏ów Roboczych na poczàtku listopada 2004 r. roz-
pocz´∏a si´ pierwsza edycja uspo∏ecznienia strategii – warsztaty powiatowe, któ-
rych g∏ównym celem by∏o poznanie priorytetów rozwojowych liderów lokal-
nych, a jednoczeÊnie zmobilizowanie lokalnych Êrodowisk do dyskusji na temat
celów rozwojowych swojego obszaru w kontekÊcie rozwoju ca∏ego wojewódz-
twa. Dodatkowo w Krakowie zorganizowana zosta∏a konferencja konsultacyjna
z przedstawicielami Êrodowiska ma∏opolskich organizacji pozarzàdowych. 
Cykl spotkaƒ powiatowych zakoƒczy∏ si´ w marcu 2005 r. Wtedy te˝ wykrysta-
lizowa∏a si´ propozycja docelowej struktury strategii wraz z zarysem jej celów, 
obszarów i kierunków post´powania. W kolejnym kroku zmieniona zosta∏a licz-
ba i sk∏ad Zespo∏ów Roboczych, tak aby umo˝liwiç jednolità struktur´ prac nad
tekstem projektu. 
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Równolegle przygotowywane by∏y przez zewn´trznych wykonawców pod kie-
runkiem Zespo∏ów Roboczych opracowania diagnostyczne. 

W drugim kwartale 2005 r. zrealizowane zosta∏y kolejne dwa projekty w ramach
uspo∏eczniania strategii: „M∏oda Ma∏opolska” i „Obywatelska Ma∏opolska”, ad-
resowane do m∏odzie˝y oraz sektora obywatelskiego. W po∏owie 2005 r. wszyst-
kie zebrane i wypracowane do tego czasu materia∏y w∏asne, eksperckie oraz po-
chodzàce z konsultacji zosta∏y przekazane wiceprzewodniczàcym Zespo∏ów Ro-
boczych, w celu wypracowania na ich podstawie propozycji zapisów strategii.

Pierwszy projekt strategii zosta∏ przedstawiony we wrzeÊniu 2005 r. Po przyj´-
ciu dokumentu przez Zarzàd Województwa, zosta∏ on zaprezentowany radnym
województwa na sesji Sejmiku Województwa pod koniec wrzeÊnia 2005 r.
W paêdzierniku odby∏y si´ dwudniowe wyjazdowe warsztaty radnych z udzia-
∏em cz∏onków Zarzàdu Województwa, Zespo∏u Przygotowawczego i Zespo∏ów
Roboczych, podczas których dyskutowano nad projektem strategii, a tak˝e po-
tencjalny podzia∏ Êrodków na jej realizacj´ i propozycje przedsi´wzi´ç prioryte-
towych. W listopadzie projektem strategii zajmowa∏y si´ Komisje Sejmiku. Pro-
jekt strategii zosta∏ tak˝e rozes∏any w iloÊci ok. 1000 egz. do konsultacji part-
nerom spo∏ecznym oraz poddany ocenie ex-ante.
W grudniu 2005 r. Zarzàd Województwa zaakceptowa∏ g∏ówne kierunki uzu-
pe∏nieƒ projektu dokumentu – wynikajàce z dyskusji z radnymi, oceny ex-an-
te, opinii uzyskanych od partnerów w trakcie konsultowania projektu, a tak˝e
b´dàce wynikiem autopoprawek i dyskusji w gronie zespo∏ów zadaniowych. Na
poczàtku stycznia 2006 r. Zarzàd Województwa przyjà∏ poprawiony projekt do-
kumentu strategii, który w tym samym miesiàcu przedstawiony zosta∏ po raz
kolejny radnym. Ostatecznie na sesji 30 stycznia 2006 r. Sejmik Województwa
Ma∏opolskiego podjà∏ Uchwa∏´ Nr XLI/527/2006 w sprawie przyj´cia strategii
rozwoju województwa ma∏opolskiego na lata 2007-2013.

Kszta∏tujàc i realizujàc projekt „Ma∏opolska 2015” starano si´ w mo˝liwie naj-
wi´kszym stopniu zachowaç:
• zasad´ równoÊci dost´pu do informacji wszystkich podmiotów zainteresowa-

nych – stàd materia∏y robocze, ekspertyzy, raporty z konsultacji, materia∏y
konferencyjne i projekty dokumentów by∏y na bie˝àco publikowane na stro-
nie internetowej projektu, a tak˝e szeroko kolportowane;

• zasad´ zrównowa˝enia przestrzennego i tematycznego prac nad projektem –
stàd m.in. diagnozowanie stanu województwa i konsultacje w uk∏adzie po-
wiatowym, spotkania i konsultacje Êrodowiskowe, ró˝nicowanie sk∏adu zespo-
∏ów zadaniowych;

• zasad´ równoÊci szans udzia∏u w procesie kszta∏towania strategii zarówno
w rozumieniu równoÊci szans kobiet i m´˝czyzn, jak i równoÊci szans przed-
stawicieli ró˝nych trzech sektorów spo∏eczeƒstwa – stàd na ile to by∏o mo˝li-
we zrównowa˝one kszta∏towanie sk∏adów zespo∏ów zadaniowych oraz grup
konsultacyjnych. 

Szczegó∏owe kalendarium prac oraz podzia∏ zadaƒ i sk∏ad podmiotów zaanga-
˝owanych w prace nad projektem strategii (Koordynator, Zespó∏ Przygotowaw-
czy, Zespo∏y Robocze) udokumentowane zosta∏y w za∏àczniku do strategii.
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Zgodnie z ustawà o samorzàdzie województwa przy formu∏owaniu strategii rozwo-
ju samorzàd województwa wspó∏pracuje z ró˝nymi podmiotami, przy czym spo-
Êród mo˝liwych partnerów spo∏ecznych i gospodarczych ustawa wskazuje w szcze-
gólnoÊci na jednostki samorzàdu lokalnego, samorzàd gospodarczy i zawodowy, or-
ganizacje pozarzàdowe oraz szko∏y wy˝sze i jednostki naukowo-badawcze. 

W Ma∏opolsce swoisty styl uzgadniania polityki rozwoju w otwartej debacie pu-
blicznej ma swojà tradycj´. Jeszcze w latach dziewi´çdziesiàtych gminy z tere-
nu obecnego województwa ma∏opolskiego by∏y w gronie pierwszych samorzà-
dów lokalnych decydujàcych si´ na uspo∏ecznianie prac nad strategiami i pro-
gramami rozwoju, zaÊ przygotowana w 2000 r. pierwsza strategia rozwoju wo-
jewództwa powsta∏a w procesie bardzo szerokich konsultacji. 

DziÊ jeszcze lepiej rozumiemy, ˝e opinie kszta∏tujà si´ w sytuacjach grupowych,
nowe idee tworzà dzi´ki wymianie informacji, a wyra˝ane przez partnerów spo-
∏ecznych i gospodarczych aspiracje rozwojowe sà istotnà wytycznà dla podej-
mowanych strategicznych decyzji. Stàd prace nad strategià „Ma∏opolska 2015”
prowadzone by∏y w taki sposób, aby zainteresowane osoby i Êrodowiska mog∏y
wziàç udzia∏ w dyskusji i wypowiedzieç si´ na temat celów rozwojowych woje-
wództwa w ramach zró˝nicowanych projektów konsultacyjnych: 
• w ramach tzw. warsztatów powiatowych – przeprowadzono zorganizowane

konsultacje z liderami Êrodowisk lokalnych z terenów poszczególnych powia-
tów Ma∏opolski, g∏ównym tematem spotkaƒ by∏y lokalne potrzeby i aspiracje
rozwojowe; 

• w ramach cyklu tzw. konferencji regionalnych – przedstawiane by∏y i podda-
wane dyskusji istotne dla przysz∏ego rozwoju Ma∏opolski zagadnienia odno-
szàce si´ do zewn´trznego kontekstu, zewn´trznych uwarunkowaƒ regional-
nej strategii rozwoju;

• w ramach projektu „M∏oda Ma∏opolska” – przeprowadzono konsultacje
w Êrodowisku m∏odzie˝y ponadgimnazjalnej; projekt mia∏ zach´ciç m∏odych
uczestników do zaprezentowania w∏asnej wizji Ma∏opolski 2015 r. jako regio-
nu nowoczesnego i sprzyjajàcego indywidualnemu rozwojowi mieszkaƒców;
w ramach konkursu nades∏ano 127 prac z 25 szkó∏ w 17 powiatach (najwi´-
cej z Krakowa i Tarnowa oraz powiatów myÊlenickiego i nowotarskiego);

• w ramach projektu „Obywatelska Ma∏opolska” – szans´ na zorganizowanà
wypowiedê na temat priorytetów rozwojowych mia∏o Êrodowisko organizacji
trzeciego sektora; cz∏onkowie organizacji pozarzàdowych wype∏niali na orga-
nizowanych z w∏asnej inicjatywy otwartych spotkaniach ankiety dotyczàce
potrzeb rozwojowych Ma∏opolski; do udzia∏u zg∏osi∏o si´ 21 organizacji,
z których 17 sformu∏owa∏o opinie – rekomendacje do projektu strategii i na-
des∏a∏o ∏àcznie 539 ankiet; najliczniej reprezentowane by∏y organizacje zaj-
mujàce si´ pomocà spo∏ecznà (6), natomiast zg∏osi∏y si´ zaledwie 2 organiza-
cje zajmujàce si´ statutowo rozwojem gospodarczym; najbardziej aktywnym
stowarzyszeniem w tej cz´Êci konsultacji okaza∏o si´ Stowarzyszenie „Wio-
sna”  w Krakowie (127 ankiet) oraz Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krako-
wie (74 ankiety) i Centrum Radosna Nowina w Liszkach (64 ankiety).

We wszystkich formach konsultacji uczestniczy∏o aktywnie i bezpoÊrednio bli-
sko 1 300 osób.
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Najwi´cej konkretnych wytycznych programowych sformu∏owanych zosta∏o
przez liderów Êrodowisk lokalnych, którzy w trakcie warsztatów powiatowych
wypowiadali si´ na temat najwa˝niejszych dla rozwoju Ma∏opolski spraw – wi-
dzianych z ich perspektywy. 

Warsztaty odby∏y si´ w ka˝dym powiecie i miastach na prawach powiatu – w
dniach od 3 listopada 2004 r. do 29 marca 2005 r. – z wyjàtkiem miasta Krako-
wa. Z kolei przedstawiciele Êrodowiska krakowskiego uczestniczyli w pracach
zespo∏ów roboczych pracujàcych bezpoÊrednio przy formu∏owaniu projektu
strategii. 

Nadrz´dnym celem warsztatów powiatowych by∏o wypracowanie wytycznych
do nowej strategii rozwoju województwa poprzez:
• obustronne podsumowanie realizacji obecnej strategii rozwoju województwa 

w zakresie przedsi´wzi´ç realizowanych na terenie powiatu i w kontekÊcie    
lokalnych interesów rozwojowych,

• dyskusj´ nad sprawami najwa˝niejszymi dla rozwoju powiatu, na tle aktual-
nej oceny pozycji rozwojowej powiatu (sprawy te rozumiane by∏y szeroko, ja-
ko zagadnienia wa˝ne dla rozwoju wspólnoty powiatowej, takie jak najwa˝-
niejsze bariery jej rozwoju, najdotkliwiej odczuwane deficyty rozwojowe,
najwa˝niejsze potrzeby, wa˝ne interesy i realne szanse rozwojowe).

List´ zaproszonych goÊci proponowa∏ starosta. Uzgodniono, i˝ w tej grupie
musieli si´ znaleêç przedstawiciele: jednostek samorzàdu lokalnego, firm funk-
cjonujàcych na obszarze powiatu i jednostek otoczenia biznesu oraz organiza-
cji pozarzàdowych. 

W Êwietle wyników warsztatów powiatowych dominujàcym zagadnieniem,
w opinii grupy lokalnych liderów, jest rozwój i poprawa jakoÊci powiàzaƒ ko-
munikacyjnych w regionie – przede wszystkim powiàzaƒ drogowych. Zagad-
nienie to by∏o dyskutowane i zg∏aszane w trakcie wszystkich spotkaƒ. Rozk∏ad
postulowanych najsilniej inwestycji drogowych i kolejowych przedstawiony jest
na schemacie. 
Drugà najsilniej popieranà dziedzinà potencjalnego wsparcia w ramach nowej
strategii jest rozwój gospodarczy – przedsi´wzi´cia s∏u˝àce rozwojowi stref in-
westycyjnych oraz przedsi´biorczoÊci na obszarze ca∏ego województwa. 

Czesc pierwsza 27 05  29/05/2006  11:10  Page 8



09

LEGENDA:

WOJEWÓDZTWO MA¸OPOLSKIE
NAJWA˚NIEJSZE „SPRAWY” WSKAZANE PODCZAS WARSZTATÓW POWIATOWYCH

POZOSTA¸E OZNACZENIA:
DROGI:

Czesc pierwsza 27 05  29/05/2006  11:10  Page 9



  

 



 

 

 

 

 



12

Wykres 1. 
Ranking ma∏opolskich spraw w opinii uczestniczàcych w konsultacjach organizacji pozarzàdowych.

Równie˝ ponadprzeci´tne poparcie w Êrodowisku trzeciego sektora zyskujà
dzia∏ania na rzecz rodziny i tradycji, ochrony przyrody i ochrony przeciwpowo-
dziowej. Podobnie jak w trakcie innych projektów konsultacyjnych jako istotne
dla rozwoju województwa wskazuje si´ te˝ inwestycje drogowe: autostrad´
Kraków–Tarnów oraz drog´ Kraków–Zakopane. 

Z kolei zdaniem najm∏odszych uczestników konsultacji – uczniów szkó∏ ponad-
gimnazjalnych – realizujàc dzia∏ania rozwojowe najwi´cej uwagi poÊwi´ciç na-
le˝y z jednej strony najbardziej dotkliwym problemom spo∏ecznym jak skutki
bezrobocia i biedy oraz patologie spo∏eczne, a z drugiej strony – bezpoÊrednio
podstawom sukcesu m∏odego pokolenia w nowoczesnym spo∏eczeƒstwie tj.
kwestii edukacji i to na ka˝dym poziomie, poczàwszy od szczebla szko∏y pod-
stawowej i Êredniej, a˝ po szko∏y wy˝sze. Wa˝nym zagadnieniem w ocenie m∏o-
dzie˝y okaza∏y si´ tak˝e sport i rekreacja.

 

 

Czesc pierwsza 30 05  30/05/2006  17:53  Page 12



13

Wykres 2.
Ranking ma∏opolskich spraw w opinii uczestniczàcych w konsultacjach uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych. 
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Województwo Ma∏opolskie, po∏o˝one na po∏udniu Polski, zajmuje powierzchni´ 15
190 km2, co stanowi 4,8% powierzchni Polski i plasuje je na 12 miejscu w kraju. Ma-
∏opolska jest równoczeÊnie na 2 miejscu w Polsce (po województwie Êlàskim) pod
wzgl´dem g´stoÊci zaludnienia, która wynosi tu 214 osób/km2 (Êrednia krajowa – 122
osoby/km2). Ma∏opolsk´ cechuje wyjàtkowo wysoki poziom zaludnienia obszarów
wiejskich – 121 osób/km2 – pierwsze miejsce w kraju (Êrednia krajowa 50 osób/km2).

ZASOBY LUDZKIE

1. Województwo ma∏opolskie zamieszkiwa∏o 3 260,2 tys. osób. Stanowi∏o to
8,5% ludnoÊci kraju i plasowa∏o województwo na 4 miejscu po wojewódz-
twie mazowieckim, Êlàskim i wielkopolskim. W miastach mieszka∏o 1 621,6
tys. osób, co stanowi∏o 6,9% ludnoÊci miejskiej Polski. Wskaênik urbanizacji
wynosi∏ 49,7% i by∏ znacznie ni˝szy od Êredniego dla kraju – 61,5%. Obsza-
ry wiejskie zamieszkiwa∏o 1 638,6 tys. osób tj. 11,1% ludnoÊci wiejskiej Pol-
ski. Dawa∏o to województwu drugie miejsce w kraju po województwie ma-
zowieckim.

2. W 2004 r. zahamowany zosta∏ spadek przyrostu naturalnego w wojewódz-
twie i po raz pierwszy od wielu lat zanotowano jego wzrost w stosunku do
roku ubieg∏ego (o 18,6%), tj. o 0,6 tys. osób. W porównaniu do Êredniej kra-
jowej ludnoÊç województwa ma∏opolskiego odznacza∏a si´ relatywnie wyso-
kim poziomem przyrostu naturalnego – wskaênik 1,2 na 1000 mieszkaƒców
jest znacznie wy˝szy od wskaênika krajowego, który od 2002 r. przybra∏ war-
toÊci ujemne i w 2004 r. wynosi∏ – 0,2‰.

3. Saldo migracji sta∏ej na 1000 ludnoÊci, wynoszàce +1,0‰, plasowa∏o region
na wysokim 2 miejscu w kraju – po województwie mazowieckim, uznawa-
nym za region o dobrych perspektywach rozwojowych. Rozmieszczenie
przestrzenne migracji jest jednak bardzo nierównomierne. Dodatnie, wyso-
kie saldo migracji wyst´puje na obszarach wiejskich (g∏ównie obszary pod-
miejskie Krakowa, Tarnowa i Nowego Sàcza), gdzie w 2004 r. przyby∏o
4 993 osoby, tj. 3,00‰.

4. LudnoÊç województwa ma∏opolskiego cechuje si´ nieznacznie m∏odszà
strukturà wieku od Êredniej dla kraju. Charakteryzuje jà wy˝szy udzia∏ lud-
noÊci w wieku przedprodukcyjnym: 22,4% (kraj 21,2%), ni˝szy w wieku pro-
dukcyjnym: 62,3% (kraj 63,5%) i taki sam w wieku poprodukcyjnym: 15,3%. 

5. W porównaniu do struktury poziomu wykszta∏cenia ludnoÊci kraju woje-
wództwo ma∏opolskie cechuje wy˝szy udzia∏ ludnoÊci z wykszta∏ceniem po-
nadpodstawowym – 1796,1 tys. osób, tj. 66,4% (kraj – 64,6%), w tym z wy-
kszta∏ceniem wy˝szym – 272,9 tys. osób, tj. 10,1% (kraj – 9,9%), Êrednim –
1 434 tys. osób, tj.  53,0%, (kraj – 51,6), w tym szczególnie z wykszta∏ceniem
zasadniczym zawodowym – 679,2 tys. osób, tj. 25,1% (kraj – 23,2%). Poziom
wykszta∏cenia jest wyraênie zale˝ny od charakteru miejsca zamieszkania.
WÊród mieszkaƒców miast wy˝szy jest udzia∏ ludnoÊci z wykszta∏ceniem
wy˝szym – 15,5% (wieÊ – 4,2%), policealnym – 4,2% (wieÊ – 2,1%) oraz ogól-
nokszta∏càcym – 12,5% (wieÊ – 4,0%). Natomiast na obszarach wiejskich lud-
noÊç jest zdecydowanie s∏abiej wykszta∏cona. Wysoki jest udzia∏ ludnoÊci
z wykszta∏ceniem podstawowym – 37,5% (miasto 21,0%) oraz z wykszta∏ce-
niem zasadniczym zawodowym – 30,9% (miasto – 19,8%) 3. 

2Diagnoz´ oparto o dane statystyczne za rok 2004, jedynie w przypadku braku odpowiednich danych 
(np. wyniki Narodowego Spisu Powszechnego) zastosowano dane za lata wczeÊniejsze i wówczas

w tekÊcie podawana jest data uzyskania tych danych.
3 Dane z NSP 2002 rok 
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6. Ma∏opolska zajmuje trzecie miejsce po województwach: mazowieckim i Êlà-
skim pod wzgl´dem liczebnoÊci studentów. W roku akademickim
2003/2004 kszta∏ci∏o si´ tu 178 441 studentów, co stanowi 9,7% ogólnej licz-
by studentów w kraju. W stosunku do roku poprzedniego nastàpi∏ wzrost
liczby studentów o 6,7%, a w stosunku do roku 1998/1999 o 39%. Od koƒ-
ca lat osiemdziesiàtych liczba studiujàcych na ma∏opolskich uczelniach
wzros∏a o blisko 300%. W roku akademickim 2003/2004 dzia∏a∏o w Ma∏o-
polsce 31 szkó∏ wy˝szych, z czego 20 w Krakowie, 3 w Tarnowie, 3 w No-
wym Sàczu oraz po jednej w Nowym Targu, Chrzanowie, Bochni, Brzesku
i Suchej Beskidzkiej. OsiemnaÊcie uczelni to niepaƒstwowe szko∏y wy˝sze.

7. W Ma∏opolsce Êrednia liczba komputerów osobistych b´dàcych na wyposa-
˝eniu gospodarstwa domowego systematycznie wzrasta. W 2003 r. kompu-
tery posiada∏o 29,4% gospodarstw domowych, przy czym wielkoÊç ta zna-
czàco odbiega od Êredniej unijnej (dla UE-15), wynoszàcej 56%.

8. Rok 2004 by∏ prze∏omowy dla szerokopasmowego dost´pu do Internetu,
szczególnie na rynku masowym. W tym okresie nastàpi∏ prawie dwukrotny
wzrost abonentów i znaczàcy spadek cen. Obecnie na terenie Województwa
Ma∏opolskiego jest aktywnych ponad 100 tys. klientów (segment masowy),
z czego oko∏o po∏owa to klienci Neostrady TP S.A. W Ma∏opolsce by∏o ich
62 477, co stanowi blisko 8% u˝ytkowników w Polsce.

9. Liczba osób pracujàcych (zatrudnionych i samozatrudnionych) w woje-
wództwie ma∏opolskim wynosi∏a 1 011,7 tys., co stanowi∏o ok. 8% wszyst-
kich pracujàcych w Polsce. WÊród tej grupy 47,5% stanowi∏y kobiety, 70%
pracujàcych by∏a zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Sektor prywat-
ny obejmowa∏ prawie 3/4 pracujàcych. Wskaênik pracujàcych na 1000 lud-
noÊci wynosi∏ 310 i by∏ na porównywalnym poziomie od 2002 roku.  

10. Po spadku w latach 1999–2003, wskaênik zatrudnienia w 2004 r. nieznacz-
nie si´ zwi´kszy∏ (o 0,7 punktu procentowego) i wynosi∏ 47,1%. Podobna,
pozytywna tendencja obserwowana by∏a w skali ca∏ego kraju, gdzie wskaê-
nik zatrudnienia wzrós∏ o 0,9 punktu procentowego i wyniós∏ 45,1%.

11. Wskaênik zatrudnienia by∏ wy˝szy dla m´˝czyzn (54,6%) w porównaniu do
kobiet (40,6%) oraz dla mieszkaƒców wsi w porównaniu do mieszkaƒców
miast (53,2% wobec 41,7%). Najwy˝szy poziom wskaênik zatrudnienia
osiàgnà∏ w grupie wiekowej 35–44 lata (77,7%) oraz wÊród osób z wykszta∏-
ceniem wy˝szym (75,5%). Dla porównania wÊród osób z wykszta∏ceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepe∏nym podstawowym wynosi∏ on
22,4%. Wskaênik zatrudnienia jest znacznie zró˝nicowany terytorialnie.
Najwi´kszà wartoÊç wskaênika zanotowano w powiecie proszowickim, naj-
ni˝szà zaÊ w powiecie chrzanowskim.

12. W rejestrze REGON zarejestrowanych by∏o 288,8 tys. podmiotów, w tym
223,6 tys. osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. Pod
wzgl´dem struktury w∏asnoÊci wi´kszoÊç stanowi∏y podmioty sektora pry-
watnego – 96,9% – a wÊród nich 79,9% stanowi∏y osoby fizyczne prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç gospodarczà. 

13. W 2004 r. zarejestrowano 18,7 tys. nowych podmiotów gospodarczych – o
1,7 tys. mniej ni˝ w 2003 r. Najwi´cej podmiotów zarejestrowano w sek-
cjach: handel i naprawy (5,7 tys.), obs∏uga nieruchomoÊci i firm (3,6 tys.)
oraz w budownictwie (2,0 tys.).

Czesc pierwsza 27 05  29/05/2006  11:13  Page 15



Diagnoza
sytuacji

spo∏eczno-
gospodarczej

Ma∏opolski

16

14. Ma∏opolskie MÂP sà firmami m∏odymi, oko∏o 30% z nich ma mniej ni˝ 5 lat. 
15. Pozytywnà przes∏ankà sà wzrastajàce od 2002 r. wÊród przedsi´biorców na-

k∏ady na innowacje. W 2004 r. Województwo Ma∏opolskie zaj´∏o 5 miejsce
pod wzgl´dem liczby Êrednich przedsi´biorstw przemys∏owych ponoszà-
cych nak∏ady na innowacje, za województwami: mazowieckim, Êlàskim,
wielkopolskim i dolnoÊlàskim.

16. Âredni wskaênik przedsi´biorczoÊci (mierzony liczbà przedsi´biorstw na
1000 mieszkaƒców) w województwie ma∏opolskim wyniós∏ 89, co umacnia
Ma∏opolsk´ na czwartym miejscu w Polsce, a tym samym w czo∏ówce naj-
aktywniejszych regionów. Powiaty tarnowski, nowosàdecki, dàbrowski, li-
manowski i gorlicki podobnie jak w latach ubieg∏ych zanotowa∏y najni˝szy
wskaênik, notujàc nieznaczny wzrost. Najwy˝szy wskaênik w 2004 r. utrzy-
ma∏  powiat grodzki Kraków oraz tatrzaƒski.

17. W województwie ma∏opolskim dzia∏a szereg instytucji tzw. otoczenia biz-
nesu, promujàcych rozwój przedsi´biorczoÊci i innowacji. Szacuje si´, ˝e
wyst´puje tu 7,6% wszystkich organizacji wspierajàcych biznes. ¸àczàcym
je wspólnym mianownikiem, z punktu widzenia interesów regionu, jest to,
˝e dzia∏alnoÊç ich przyczynia si´ do wspierania rozwoju gospodarczego
w wymiarze regionalnym lub lokalnym.

18. Ostatnie 2 lata charakteryzowa∏a stabilizacja poziomu bezrobocia rejestro-
wanego w Ma∏opolsce, a w 2004 r. zanotowano nawet 7% spadek liczby
bezrobotnych w porównaniu z koƒcem 2003 r. Wg stanu na 31.12.2004 r.
w województwie zarejestrowanych by∏o 193 579 bezrobotnych. Stanowi∏o
to 15% ludnoÊci aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia by∏a o 4,1% ni˝sza
od Êredniej krajowej. W roku 2004 r. we wszystkich powiatach wojewódz-
twa ma∏opolskiego nastàpi∏ spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
Zmiany w poziomie bezrobocia w poszczególnych powiatach w minionym
roku by∏y niewielkie. Sytuacja ta sprzyja jednak utrwalaniu si´ dyspropor-
cji w stopie bezrobocia w poszczególnych powiatach. Najni˝szy wskaênik
w koƒcu 2004 r. odnotowano w mieÊcie Krakowie (7,5%), a prawie 4-krot-
nie wy˝szy w powiecie nowosàdeckim – 29,1%. 

19. W strukturze bezrobotnych dominujà osoby nie posiadajàce prawa do zasi∏-
ku (166,9 tys. osób), osoby m∏ode w wieku do 34 lat stanowiàce 58%, nie-
wielki jest udzia∏ bezrobotnych z wykszta∏ceniem wy˝szym, wynoszàcy 5,3%. 

20. Do pozytywnych tendencji w zakresie bezrobocia w Ma∏opolsce nale˝y za-
liczyç stabilizacj´ liczby bezrobotnych oraz systematyczny spadek udzia∏u
osób m∏odych (do 24 roku ˝ycia) wÊród zarejestrowanych oraz du˝à mobil-
noÊç tej grupy. JednoczeÊnie ludzie m∏odzi stanowià najwi´kszà liczebnie
grup´ obejmujàcà 1/3 wszystkich bezrobotnych. Podstawowym problemem
wynikajàcym ze struktury bezrobotnych Ma∏opolski jest pog∏´biajàce si´
zjawisko bezrobocia d∏ugotrwa∏ego. Udzia∏ tej grupy w 2004 r. przekroczy∏
po∏ow´ populacji bezrobotnych, a co trzecia osoba przebywa∏a na bezrobo-
ciu d∏u˝ej ni˝ 2 lata. W najtrudniejszej sytuacji w tej grupie znajdujà si´ oso-
by powy˝ej 44 roku ˝ycia, a wi´c w tzw. wieku produkcyjnym – niemobilnym.
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21. Ma∏opolska nale˝y do Êrednio rozwini´tych gospodarczo regionów kraju,
wytwarzajàc 7,4% PKB kraju, co plasuje jà na 5 miejscu. Dynamika wzro-
stu dochodu w stosunku do roku poprzedniego wynosi∏a 105,4 i by∏a wy˝-
sza od Êredniej dla kraju wynoszàcej 104,5. Produkt krajowy brutto w prze-
liczeniu na 1 mieszkaƒca wyniós∏ 18,5 tys. z∏, co daje 9 miejsce w kraju. Sta-
nowi∏o to 86,7% Êredniej krajowej. WielkoÊç PKB na jednego mieszkaƒca
by∏a znacznie zró˝nicowana przestrzennie: najwy˝sza – w Krakowie (32,6
tys. z∏, tj. 152,4% Êredniej krajowej), najni˝sza – w subregionie nowosàdec-
kim (12,9 tys. z∏, tj. 60,6% Êredniej krajowej)4.  

22. Eksport Ma∏opolski od 2000 r. systematycznie wzrasta∏ i w latach 2000–2004
zwi´kszy∏ si´ o 2 166,1 mln USD osiàgajàc poziom 3 669,4 mln USD. W 2004
r. obroty importu osiàgn´∏y kwot´ 4 146,3 mln USD, co oznacza, ˝e od 2000
r. wzros∏y o 1 760,5 mln USD. Bardziej dynamiczny przyrost eksportu ni˝ im-
portu pozwoli∏ na zredukowanie ujemnego salda wymiany z zagranicà, które
zmniejszy∏o si´ z 902,4 mln USD do 476,8 mln USD, czyli o 425,6 mln USD. 

23. W latach 2000–2004 Êrednia roczna dynamika wartoÊci eksportu w Ma∏o-
polsce wynosi∏a 25,1%, co plasuje region powy˝ej Êredniej krajowej, która
wynosi∏a 22,7%. Korzystniejsze pod tym wzgl´dem trendy odnotowa∏y:
Êwi´tokrzyskie, Êlàskie, wielkopolskie oraz podlaskie.

24. WielkoÊç eksportu per capita w Ma∏opolsce wynios∏a w 2004 r. 1126 USD –
w porównaniu do 465 UDS w 2000 r. Oznacza to, ˝e wzros∏a ona 2,4-krot-
nie. Jest to tempo doÊç znaczàce, chocia˝ wy˝sze odnotowano w nast´pujà-
cych województwach: Êwi´tokrzyskim, Êlàskim, wielkopolskim i podlaskim. 

25. Ma∏opolska eksportuje swoje produkty do bardzo wielu krajów. Warto pod-
kreÊliç, ˝e liczba partnerów handlowych wzrasta; w 2000 r. by∏o ich 146,
a w 2004 r. 162 (w 2002 r. 165). Trend ten Êwiadczy o tym, ˝e regionowi
udaje si´ nawiàzywaç kontakty z coraz wi´kszà liczbà krajów, co z punktu
widzenia ekspansji eksportowej jest zjawiskiem bardzo korzystnym. 

26. W 2004 r. w Ma∏opolsce w dzia∏alnoÊci badawczej i rozwojowej aktywnych
by∏o 88 jednostek, w tym 32 jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, 34
jednostki rozwojowe, 14 szkó∏ wy˝szych. Zatrudnia∏y one ∏àcznie nieco po-
nad 17 tys. osób, w tym ponad 1 265 z tytu∏em naukowym profesora. 

27. Nak∏ady na dzia∏alnoÊç badawczà i rozwojowà w Ma∏opolsce wynios∏y
w 2004 r. ogó∏em 645 mln z∏, w tym 158,9 mln nak∏ady inwestycyjne na
Êrodki trwa∏e (z czego 90,4 mln przeznaczone na maszyny, urzàdzenia
techniczne i narz´dzia oraz Êrodki transportu). 

28. W przeliczeniu na mieszkaƒca nak∏ady na BiR w Ma∏opolsce w 2004 r. by-
∏y drugie co do wielkoÊci wÊród województw w kraju i wynios∏y 198 z∏
(pierwsze woj. mazowieckie – 440, Êrednia krajowa – 135), co wi´cej w po-
równaniu z 2000 r. wyraênie wzros∏y, przeciwnie ni˝ w skali ca∏ego kraju
(w 2000 r. w Ma∏opolsce – 136 z∏, Êrednia krajowa – 124 z∏). 

29. Nap∏yw kapita∏u zagranicznego do województwa ma∏opolskiego utrzymuje si´
od 1997 r. na podobnym poziomie od 590 do 640 mln USD rocznie. Przepro-
wadzone badania pozwoli∏y stwierdziç, ˝e w 2003 r. zagraniczne inwestycje
bezpoÊrednie w regionie wynios∏y co najmniej 609 mln USD. Jest to wartoÊç
nieco wy˝sza ni˝ w latach 2001 i 2002 (odpowiednio 589 i 592 mln USD). 

4 Dane dla roku 2003
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Wi´ksze inwestycje mia∏y miejsce w roku 2000 (641 mln USD), a zdecydo-
wanie wi´ksze w 1999 r. (923 mln USD), gdy nastàpi∏a prywatyzacja Banku
Przemys∏owo-Handlowego. Sumaryczna wartoÊç bezpoÊrednich inwestycji
zagranicznych zrealizowanych w Ma∏opolsce w latach 1989–*2003 si´ga 5,5
mld USD. Odpowiada to nak∏adom o wartoÊci 1700 USD na 1 mieszkaƒca
regionu. W pierwszej po∏owie 2004 roku nap∏yw kapita∏u zagranicznego by∏
wy˝szy ni˝ w analogicznym okresie roku ubieg∏ego.

30. Najwi´kszymi inwestorami sà: BP International B.V. Electricite de France In-
ternational (EDF), Delphi Automotive Systems, Philip Morris, House of Prin-
ce, Pliva, F&P Holding Company Inc., Valeo, Donnelley, Air Liquide S.A., Hy-
dro Cetnral Europe BV, Royal Ahold N.V, Motorola Inc, Bahlsen. W sumie fir-
my te zainwestowa∏y 3 500 mln USD. Inwestorzy, którzy ponieÊli nak∏ady po-
wy˝ej 10 mln USD reprezentujà oko∏o 80,0% ca∏oÊci inwestycji w regionie.

31. Województwo charakteryzuje si´ najwy˝szym wskaênikiem zatrudnienia
w rolnictwie. Na 100 ha UR przypada w Ma∏opolsce 24,3 pracujàcych
w rolnictwie (dla porównania: kraj – 12,8%). W strukturze zatrudnienia
pracujàcy w rolnictwie stanowià 18,2%, w przemyÊle i w budownictwie
26,8%, w us∏ugach rynkowych 36% oraz w us∏ugach nierynkowych 19%. 

32. W Ma∏opolsce ma miejsce najwi´ksze w skali kraju rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych. Dotyczy to zw∏aszcza po∏udniowej cz´Êci województwa.
Przeci´tna powierzchnia 1 gospodarstwa rolnego wynios∏a 2,61 ha (w kraju
6,59 ha), z czego w statystycznym gospodarstwie rolniczo u˝ytkowanych
by∏o 2,10 ha UR (w Polsce 5,76 ha UR).

33. Na terenie województwa funkcjonowa∏o z upowa˝nienia Polskiego Centrum
Akredytacji w Warszawie szeÊç jednostek. Jednostki te skontrolowa∏y ogó∏em
380 gospodarstw ekologicznych. Wykazana powierzchnia gospodarstw ekolo-
gicznych wynios∏a w 2004 r. ogó∏em 5 574,47 ha. ¸àczny area∏ podstawowych
upraw wynosi∏ 3 168,51 ha. Najliczniejszà grup´ stanowi∏y gospodarstwa o po-
wierzchni do 5 ha i od 5 do 10 ha (ogó∏em 267 gospodarstw), co stanowi 70,3%
ogólnej liczby skontrolowanych gospodarstw. Natomiast gospodarstwa powy-
˝ej 50 ha stanowi∏y 4,2% ogó∏u. W Ma∏opolsce wyst´puje wyraêna koncentra-
cja gospodarstw ekologicznych w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci wojewódz-
twa, w powiatach: limanowskim, gorlickim, nowosàdeckim i nowotarskim.

34. Udzia∏ Województwa Ma∏opolskiego w krajowym ruchu turystycznym:
14% korzystajàcych z noclegów,
16,6% turystów zagranicznych z grupy korzystajàcych z noclegów w obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,
18,9% zarejestrowanych zwiedzajàcych galerie,
27,5% zwiedzajàcych muzea,
37,5% odwiedzajàcych teren parków narodowych.

35. W skali regionalnej turystyka daje mieszkaƒcom zatrudnienie i wzrost docho-
dów. W 2004 r. do Ma∏opolski przyjecha∏o ok. 9 mln goÊci, a wp∏ywy z ich
obs∏ugi wynios∏y szacunkowo ok. 3,3 mld z∏otych. Ma∏opolska jest regionem
szczególnie predestynowanym do rozwoju turystyki przyjazdowej, gdy˝ po-
siada walory, które stanowià o du˝ej atrakcyjnoÊci turystycznej przez ca∏y rok.

36. Baz´ noclegowà województwa ma∏opolskiego w koƒcu lipca 2004 r. stanowi-
∏y 873 obiekty zbiorowego zakwaterowania, z tego 257 obiektów hotelowych
i 616 pozosta∏ych turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania.
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37. Podstawowa oÊ komunikacyjna województwa przebiega w paneuropejskim
korytarzu infrastrukturalnym TINA III o kierunku wschód–zachód, stano-
wi go fragment autostrady Kraków–Katowice, droga krajowa E4 Zgorzelec
–Medyka oraz równoleg∏a do niej magistralna linia kolejowa. 

38. Podstawowy uk∏ad drogowy województwa stanowià drogi krajowe, o ∏àcznej
d∏ugoÊci 874,6 km, w tym 85,5 km dwujezdniowych. Do g∏ównych dróg
krajowych nale˝à: autostrada A-4 Katowice–Kraków, droga krajowa nr 7 re-
lacji Gdaƒsk–Warszawa–Kraków–Chy˝ne, droga krajowa nr 4 relacji Zgorze-
lec–Wroc∏aw–Gliwice–Bytom–Olkusz–Kraków–Tarnów–PrzemyÊl. Uk∏ad pod-
stawowy tworzà równie˝ drogi wojewódzkie o ∏àcznej d∏ugoÊci 1 363,1 km,
w tym 185,2 km przebiegajàcych przez obszary miejskie. Uk∏ad uzupe∏niajàcy
to drogi powiatowe o d∏ugoÊci 6 397 km oraz drogi gminne o d∏ugoÊci 29 386
km. Nawierzchni´ twardà posiada 98% dróg powiatowych. Ich stan jest nie-
wystarczajàcy i utrudnia dost´p do obszarów o szczególnych walorach tury-
stycznych oraz hamuje mo˝liwoÊci rozwoju gospodarczego, w tym turysty-
ki. Ocena stanu dróg wojewódzkich, wykazuje koniecznoÊç przeprowadze-
nia zabiegów poprawy stanu sieci drogowej. 

39. Wzd∏u˝ po∏udniowej granicy województwa, b´dàcej równoczeÊnie granicà paƒ-
stwowà znajdujà si´ liczne drogowe przejÊcia graniczne: Winiarczykówka,
Chy˝ne, Sucha Hora, ¸ysa Polana, Jurgów, Niedzica, Piwniczna, Muszyna,
Muszynka i Konieczna oraz jedno kolejowe przejÊcie graniczne w Leluchowie.

40. Obszar Ma∏opolski przecina 1 043,1 km linii kolejowych. Linie magistralne
stanowià 14,79% (154,3km) ogó∏u linii. Najwi´kszy udzia∏ majà linie kate-
gorii pierwszorz´dnej (56,73%, 591,7km) i drugorz´dnej (21,11%, 220,2 km).
Pozosta∏a cz´Êç linii (7,37) to linie znaczenia miejscowego. Linie kolejowe obs∏u-
gujà ok. 25% obszaru Ma∏opolski, standard dost´pnoÊci wynosi 6,5 km / 100 km2

i jest nieco ni˝szy ni˝ standard krajowy (7,1 km / 100 km2). Obs∏ug´ kolejowà po-
wiatów pó∏nocnych i centralnych mo˝na uznaç za wystarczajàcà, natomiast po-
wiatów po∏udniowych i po∏udniowo-wschodnich za niewystarczajàcà.
Cz´Êç linii obs∏uguje równie˝ ruch mi´dzynarodowy. Linia Tarnów–Kryni-
ca posiada odga∏´zienie do jedynego w Ma∏opolsce kolejowego przejÊcia
granicznego w Leluchowie. 

41. W roku 2004 „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. wykona∏a na terenie
województwa ma∏opolskiego prac´ przewozowà w wysokoÊci 865 134 792
pasa˝erokilometrów. Stanowi to spadek o 6,9 % w stosunku do roku po-
przedniego i utrzymanie tendencji spadkowej na przestrzeni ostatnich lat.

42. Port Lotniczy im. Jana Paw∏a II Kraków–Balice zakwalifikowany zosta∏ jako
g∏ówny regionalny Mi´dzynarodowy Port Lotniczy. Jest g∏ównym portem zapa-
sowym dla lotniska Ok´cie. Obejmuje obszarem swego bezpoÊredniego oddzia-
∏ywania oko∏o 7,9 mln mieszkaƒców w promieniu 100 km od Krakowa, co odpo-
wiada czasowi dojazdu ok. 90 minut od lotniska. Jest to uznawane za Êwiatowy
standard w ocenie potencjalnego rynku pasa˝erskiego dla linii lotniczych korzy-
stajàcych z okreÊlonego lotniska. Lotnisko w Balicach po rozbudowie w 2001 r.
uzyska∏o ∏àcznà powierzchni´ u˝ytkowà terminala 9 200 m2 z mo˝liwoÊcià obs∏u-
gi 1,3 mln pasa˝erów rocznie. 
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43. Oprócz Portu Lotniczego Kraków–Balice na terenie województwa znajdu-
jà si´ trzy lotniska sportowe o nawierzchni trawiastej: Kraków–Pobiednik
Wielki, Nowy Targ, Nowy Sàcz–¸ososina. 

44. Potencjalni inwestorzy najch´tniej inwestujà na dzia∏kach wczeÊniej nieza-
gospodarowanych. Obecnie w Ma∏opolsce promowanych przez samorzàdy
jest oko∏o 150 tego typu ofert, a ich ∏àczna powierzchnia wynosi nieco po-
nad 1 700 ha. Po∏owa dzia∏ek przewidziana jest w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego pod dzia∏alnoÊç produkcyjnà i magazynowanie. 35 ofert
przeznaczono na dzia∏alnoÊç handlowo-us∏ugowà a kolejne 30 przygotowa-
no pod dzia∏alnoÊç turystycznà, wypoczynkowà i sportowà. Dla 15 ofert nie
uchwalono planów zagospodarowania przestrzennego. 

45. Dzia∏ek bardzo du˝ych, o wielkoÊci powy˝ej 50 ha, praktycznie w Ma∏opol-
sce obecnie nie ma. Trzy gminy sà natomiast w trakcie przygotowywania
du˝ych ofert: Tarnów (w ramach Zielonego Parku Przemys∏owego „Krysz-
ta∏owy” zamierza przygotowaç nawet 225 ha), Skawina (Strefa Inwestycyj-
na Skawina Pó∏noc – 150 ha i Strefa Inwestycyjna Skawina Zachód – 55 ha),
oraz MyÊlenice (ok. 100 ha w Jaworniku). ˚adna z tych ofert nie jest obec-
nie w ca∏oÊci dobrze przygotowana. 

46. W Ma∏opolsce jest oko∏o 35 ofert dzia∏ek w przedziale 10–40 ha, g∏ównie
w zachodniej cz´Êci województwa (OÊwi´cim, Chrzanów, Bukowno, Trzebi-
nia, Wolbrom), a tak˝e wzd∏u˝ g∏ównej osi komunikacyjnej regionu – drogi
nr 4 (K∏aj, Bochnia, Brzesko, Tarnów). Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà tere-
ny wchodzàce w sk∏ad Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). W Krakowie
do zagospodarowania w trzech podstrefach Krakowskiego Parku Technolo-
gicznego pozostaje oko∏o 60 ha, a w Tarnowie ok. 21. W Gorlicach ulgami
w ramach SSE Europark Mielec obj´tych jest w sumie oko∏o 13 ha. Znacz-
nej redukcji uleg∏a natomiast oferta Niepo∏omic, gdzie najwi´ksza obecnie
oferowana dzia∏ka w Woli Batorskiej–Morgi ma powierzchni´ 11,5 ha.

47. Wi´kszoÊç inwestorów poszukuje dzia∏ek mniejszych, poni˝ej 10 ha. Takich
nieruchomoÊci przeznaczonych dla inwestorów znajduje si´ w ofertach pro-
mowanych przez ma∏opolskie samorzàdy oko∏o 110. Do tej grupy nale˝à
niemal wszystkie oferty przeznaczone dla inwestycji zwiàzanych z wypo-
czynkiem, sportem i turystykà oraz wi´kszoÊç dzia∏ek przeznaczonych pod
handel i us∏ugi. Sà one rozmieszczone, podobnie jak dzia∏ki Êredniej wiel-
koÊci w okolicach Krakowa, na zachodzie województwa, w gminach nale-
˝àcych dawniej do województwa katowickiego oraz wzd∏u˝ drogi krajowej
nr 4 na odcinku Kraków–Tarnów.

48. W sumie zidentyfikowano oferty terenów inwestycyjnych w 54 spoÊród 182
gmin województwa ma∏opolskiego (29,5%). SpoÊród tych 54 gmin 18 posia-
da tylko jednà ofert´, zazwyczaj niewielkà. Oznacza to, ˝e aktywnà polityk´
pozyskiwania inwestorów prowadzi w Ma∏opolsce nie wi´cej ni˝ 40 gmin.
Zajmujàcy si´ wspó∏pracà z w∏adzami lokalnymi pracownicy Regionalnego
Centrum Obs∏ugi Inwestora w MARR podkreÊlajà, ˝e kwestia przygotowy-
wania i promowania ofert inwestycyjnych jest istotna dla w∏adz samorzàdo-
wych w ok. 30 gminach województwa. 

49. Do tworzonej na wiosn´ 2005 r. przez MARR i Urzàd Marsza∏kowski Ma-
∏opolskiej Oferty Inwestycyjnej z ca∏ego województwa uda∏o si´ pozyskaç
zaledwie 51 dobrych ofert w postaci niezabudowanych dzia∏ek z 25 gmin. 
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50. Województwo Ma∏opolskie jest jednym z liderów w Polsce w dziedzinie in-
formatyzacji i rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego. Pierwsze w kraju
podj´∏o misj´ utworzenia regionalnego portalu internetowego, który nie tyl-
ko dostarcza regionalnà informacj´, ale przede wszystkim integruje systemy
informatyczne instytucji i urz´dów administracji publicznej oraz umo˝liwia
obywatelom komunikacj´ z urz´dami, w tym za∏atwianie spraw przez Inter-
net. Zosta∏y równie˝ rozpocz´te prace nad opracowaniem sieci telecentrów. 

51. W 2003 r. prawie 80% pracowników ma∏opolskich gmin dysponowa∏o kom-
puterem na swoim stanowisku pracy. 48% wszystkich komputerów posiada-
∏o dost´p do Internetu, z tego ok. 75% korzysta∏o z po∏àczeƒ szerokopasmo-
wych. Nale˝y zaznaczyç, ˝e poziom korzystania z komputerów i sieci oraz
stosowane systemy informatyczne sà w województwie bardzo zró˝nicowa-
ne, co mo˝e utrudniaç rozwój e-us∏ug w Ma∏opolsce. W latach 2001–
2003 urz´dy gminne wydawa∏y na inwestycje informatyczne Êrednio 0,27%
rocznego bud˝etu.

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

52. Systemy miejskie sà motorami rozwoju regionalnego. Wzrost zlokalizowa-
ny jest tam, gdzie skoncentrowane sà g∏ówne siedziby firm, dzia∏alnoÊç ba-
dawcza i oÊwiatowa, obiekty kulturalne. W Europie wymienione funkcje
strategiczne wykonuje 70 miast lub konurbacji. W ich obr´bie znajdujà si´
44 oÊrodki liczàce ponad 1 mln osób (III Raport SpójnoÊci).

53. W krajach akcesyjnych – mimo spadku populacji – nast´puje znaczny wzrost
w obr´bie stolic – co szczególnie dotyczy Budapesztu, Pragi i Lubliany,
a tak˝e stolic paƒstw nadba∏tyckich. Jedyny wyjàtek stanowi Polska, w któ-
rej a˝ 5 obszarów o rozmiarach metropolii rywalizuje z Warszawà – a w gru-
pie tej znajduje si´ Kraków (tak˝e Trójmiasto, Poznaƒ, ¸ódê, Wroc∏aw). 

54. Kraków na tle innych obszarów Polski wyró˝nia si´:
- realizowanym w ostatnich latach szerokim programem inwestycyjnym,
- lepszà siecià po∏àczeƒ lotniska,
- lepszà pozycjà szkó∏ wy˝szych w rankingach krajowych,
- bogatszà ofertà kulturalnà (najwi´ksze nak∏ady na kultur´ po stolicy),
- lepszà ofertà turystycznà i kulinarnà,
- wielkoÊcià aglomeracji.

55. Nie posiada jednak istotnej przewagi  (pozycja przeci´tna) w zakresie:
- iloÊci central zagranicznych firm (list 500),
- poziomu przedsi´biorczoÊci,
- stanu Êrodowiska.

56. Zajmuje s∏abà pozycj´ (niekonkurencyjna) w zakresie:
- iloÊci firm z zagranicznym kapita∏em,
- dost´pnoÊci terenów dla rozwoju (rozdrobnienie, ma∏e zasoby komunalne)
- dost´pnoÊci drogowej z wielkich stolic regionu (Berlin, Wiedeƒ, Mona-

chium, Praga), 
- dochodów mieszkaƒców i dochodów miast.

57. Kraków jest najwa˝niejszym niesto∏ecznym miastem Europy Ârodkowo-Wschod-
niej (Brno, Gyer, Koszyce, Linz, Salzburg, Drezno, Lipsk, Kowno, Dorpot)
i wi´kszym ni˝ ca∏y szereg stolic (Bratys∏awa, Wilno, Ryga, Tallin, Lubliana).
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US¸UGI PUBLICZNE I POZIOM ˚YCIA

58. Ochrona zdrowia obejmuje ogó∏em 93 jednostki opieki stacjonarnej. ¸àcznie
dysponowa∏y one 18 313 ∏ó˝kami. Szpitale publiczne dysponowa∏y ogó∏em 14
694 ∏ó˝kami. Liczba leczonych (bez ruchu mi´dzyoddzia∏owego) wynosi∏a
509 414 i by∏a o 53 286 wi´ksza ni˝ w 2003 r. Wskaênik liczby leczonych na
10 000 ludnoÊci od roku 1999 systematycznie roÊnie (z wyjàtkiem 2003 r.).
Podobnà tendencj´ mo˝na zaobserwowaç w zakresie przeci´tnego wykorzy-
stania ∏ó˝ka w dniach. Przeci´tny okres pobytu leczonego w dniach systema-
tycznie skraca si´ – w 1999 r. wynosi∏ on 10,3 natomiast w 2004 r. 7,9.

59. Najwa˝niejsze potrzeby medyczne (epidemiologiczne) mieszkaƒców Ma∏o-
polski dotyczà g∏ównie chorób uk∏adu krà˝enia, chorób nowotworowych,
ratownictwa medycznego oraz chorób psychiatrycznych. Problem to nie-
równomierny dost´p do us∏ug medycznych.

60. W dziedzinie s∏u˝by zdrowia podstawowà sprawà jest jakoÊç us∏ug medycz-
nych. Stan infrastruktury technicznej w Ma∏opolskich szpitalach odbiega
od optymalnego, co wp∏ywa na poziom Êwiadczonych us∏ug. Dotyczy to
stanu urzàdzeƒ medycznych (podstawowych i wysokospecjalistycznych),
stanu systemów centralnej sterylizacji, stanu bloków operacyjnych oraz po-
ziomu informatyzacji. Kondycja ekonomiczna tego sektora jest s∏aba. Sk∏a-
da si´ na to ujemna rentownoÊç, pogarszajàca si´ p∏ynnoÊç finansowa, wzra-
stajàcy poziom zobowiàzaƒ (w tym wymagalnych), minimalny poziom nad-
wy˝ek finansowych, dekapitalizacja majàtku trwa∏ego. 

61. LudnoÊç województwa ma∏opolskiego jest ubo˝sza na tle Êredniej dla kraju. Ob-
razujà to dochody gospodarstw domowych, które kszta∏towa∏y si´ na poziomie
13,8 tys. z∏ rocznie na jedno gospodarstwo domowe. Dawa∏o to 9 miejsce w kra-
ju i stanowi∏o 91,3% Êredniego dochodu w kraju. Dynamika wzrostu dochodu
wynoszàca 101,1 w stosunku do roku poprzedniego by∏a ni˝sza od Êredniej kra-
jowej (101,9) i wyraênie zmniejszy∏a si´ w stosunku do lat poprzednich (103,9)5. 

62. Przeci´tna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi∏a 3,06 i by∏a
znacznie wy˝sza ni˝ Êrednia w kraju – 2,84. Plasowa∏o to województwo na
3 miejscu po województwie podkarpackim (3,38) i wielkopolskim (3,07).
Wyraênie wy˝sze by∏o przeci´tne gospodarstwo domowe na wsi – 3,65 (kraj
– 3,33), ni˝ w mieÊcie – 2,63 (kraj – 2,60). Ârednia wielkoÊç gospodarstwa
domowego by∏a silnie zró˝nicowana przestrzennie. Najwi´ksze gospodar-
stwa wyst´powa∏y w powiatach: limanowskim (4,03 osoby), nowosàdeckim
(3,93) oraz tarnowskim (3,83). Najmniejszà liczbà osób w gospodarstwie
domowym odnotowano w powiatach miejskich: Krakowie (2,37), Tarnowie
(2,75) i Nowym Sàczu (2,98) oraz w powiatach Ma∏opolski Zachodniej:
chrzanowskim (2,80), olkuskim i oÊwi´cimskim (po 2,94)6.         

63. W 2004 r. w województwie ma∏opolskim z pomocy spo∏ecznej skorzysta∏o znaczà-
co mniej mieszkaƒców ni˝ w latach 1999–2003, poniewa˝ wraz z wdra˝anà refor-
mà systemu pomocy spo∏ecznej zweryfikowano dotychczasowy katalog Êwiadczeƒ,
wy∏àczajàc z niego Êwiadczenia o charakterze d∏ugoterminowym, takie jak renty
socjalne, które w 2003 r. stanowi∏y blisko 55% sumy wydatków na Êwiadczenia re-
alizowane w ramach zadaƒ zleconych gminom. Ponadto, cz´Êç Êwiadczeƒ takich
jak zasi∏ki rodzinne i piel´gnacyjne, b´dàcych wczeÊniej zadaniami zleconymi
gmin, od 1 maja 2004 r. sta∏a si´ cz´Êcià systemu Êwiadczeƒ rodzinnych.

5Dane za rok 2003
6Dane za rok 2002 (NSP)
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64. W 2004 r. w województwie ma∏opolskim skorzysta∏o z pomocy spo∏ecznej
104 483 rodzin, w tym 57 324 rodzin zamieszkujàcych na terenach wiej-
skich (54,9%). ¸àcznie cz∏onkowie rodzin korzystajàcych z pomocy spo-
∏ecznej, to grupa 385 690 osób, tj. 12% mieszkaƒców Ma∏opolski. 

65. Odsetek korzystajàcych ze wsparcia pomocy spo∏ecznej jest znacznie zró˝nicowa-
ny terytorialnie. W 2004 r. przyjmowa∏ wartoÊci od 5,1% ogó∏u mieszkaƒców
w Krakowie, gdzie sytuacja pod tym wzgl´dem jest najlepsza, do 23,5% w powie-
cie nowosàdeckim ziemskim, w którym klienci pomocy spo∏ecznej majà najwi´k-
szy procentowy udzia∏ w liczbie mieszkaƒców w porównaniu do innych powiatów.

66. Od stycznia do grudnia 2004 r. jednostki policji województwa ma∏opolskiego
stwierdzi∏y ogó∏em 126 953 przest´pstw, w tym 98 311 przest´pstw o charak-
terze kryminalnym oraz 14 924 przest´pstw o charakterze gospodarczym.
Ogó∏em zatrzymano 34 488 podejrzanych, z czego przeciwko 31 029 skiero-
wano wniosek o akt oskar˝enia, oprócz tego zarzutami obj´to 2 925 nieletnich. 

67. W 2004 r. odnotowano spadek ogólnej iloÊci przest´pstw stwierdzonych
o 1,8 %, tj. o 2 359 przest´pstw w porównaniu do 2003 r. Województwo
wcià˝ ma jednak jeden z najni˝szych wskaêników wykrywalnoÊci  sprawców
przest´pstw stwierdzonych w kraju. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e wskaênik
ten jest nieco wy˝szy ni˝ w pozosta∏ych województwach z najwi´kszymi
aglomeracjami (mazowieckie, ∏ódzkie, Êlàskie, zachodniopomorskie).  

68. W kategorii przest́ pstw o charakterze kryminalnym wskaênik dynamiki przest́ pstw
stwierdzonych wyniós∏ 104,9 – czyli odnotowano o 4 621 wí cej przest́ pstw krymi-
nalnych. Jest to wynik wysokiej aktywnoÊci s∏u˝b zwalczajàcych przest́ pstwa narko-
tykowe, których ujawniono o ponad 4 400 wí cej.

69. W 2004 r. w Ma∏opolsce dosz∏o do 4 882 wypadków drogowych (w 2003 roku –
4 962), tj. mniej o 1,8% ni˝ w analogicznym okresie roku 2003. Zmniejszy∏a si´
równie˝ liczba – zabitych z 360 (2003r.) do 335 w 2004 r., tj. o 6,9%, a w kategorii
rannych z 6 363 w 2003 r. do 6 338 w 2004 r., tj. o 0,4%. Wcià˝ jednak wojewódz-
two plasuje sí  wÊród regionów charakteryzujàcych sí  najwí kszà liczbà wypadków
oraz rannych w wypadkach (po województwach Êlàskim i wielkopolskim). 

70. Najwi´ksze zagro˝enie wypadkowoÊcià odnotowano na terenie Krakowa
(1 416) oraz powiatów: krakowskiego ziemskiego (490), sàdeckiego (479),
tarnowskiego (338) i myÊlenickiego (252). Wypadki te stanowià 55,8%
wszystkich zaistnia∏ych w Ma∏opolsce.

71. Najwi´kszy wzrost wypadków odnotowano na terenie powiatu myÊlenickie-
go (wzrost o 20,0%), proszowickiego (o 16,9%) i suskiego (o 15,7%). Naj-
wi´kszà liczb´ zabitych zanotowano na drogach powiatów krakowskiego
i tarnowskiego (po 37 ofiar Êmiertelnych), nowosàdeckiego (35) oraz myÊle-
nickiego (25). Mo˝na przyjàç, ˝e bezpoÊredni wp∏yw na liczb´ zdarzeƒ
i ofiar ma du˝y ruch tranzytowy i turystyczny na drogach przebiegajàcych
przez wymienione powiaty.

72. Województwo Ma∏opolskie jest trzecim regionem w Polsce zarówno jeÊli cho-
dzi o liczb´ organizacji pozarzàdowych (4 727 organizacji zarejestrowa-
nych), jak i liczb´ organizacji posiadajàcych statut po˝ytku publicznego
(339). Organizacje wymagajà jeszcze wsparcia ze strony samorzàdu w ce-
lu rozwoju i wzmocnienia. Borykajà si´ one z takimi barierami jak: braki
finansowe, kadrowe i lokalowe, s∏abà federalizacjà sektora oraz problema-
mi we wspó∏pracy z samorzàdami. 
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73. Na obszarach wiejskich województwa zamieszkuje 1 638,6 tys. osób, tj.
11,1% ludnoÊci wiejskiej Polski. Wyjàtkowo wysoki poziom zaludnienia 121
osób/km2 (Êrednia krajowa 50 osób/km2), przy znacznym rozproszeniu osad-
nictwa stwarza wysokà presje na jakoÊç zasobów Êrodowiska i jest przyczy-
nà wysokich kosztów infrastruktury technicznej. 

74. Wzrastajàce aspiracje ludnoÊci, szczególnie edukacyjne, wp∏ywajà na zinten-
syfikowanie procesu uzupe∏niania i modernizacji bazy materialnej spo∏ecz-
nej infrastruktury lokalnej. Dotyczy to g∏ównie obiektów edukacji na pozio-
mie podstawowym oraz wyposa˝enia w infrastruktur´ sportowà (hale i sale
gimnastyczne). Wymiana bazy nast´puje w okresie wyst´pujàcego i progno-
zowanego spadku liczby dzieci. W roku 2003/2004 do szkó∏ ucz´szcza∏o
214,7 tys. uczniów (rok wczeÊniej 216,7 tys.). W tym okresie liczba pomiesz-
czeƒ do nauki wzros∏a o 300. Powoduje to wyraênà popraw´ standardów na-
uczania: na 1 pdn.* przypada 14 uczniów w szko∏ach podstawowych i 24
w gimnazjach, przyczyniajàc si´ równoczeÊnie do ponoszenia przez gminy
wysokich kosztów zwiàzanych z edukacjà. Wyst´pujà natomiast wyraêne
braki w iloÊci przedszkoli, które powinny byç miejscem wyrównywania szans
wÊród dzieci wiejskich, z których jedynie 39% (w grupie wiekowej 3–6 lat)
obj´te jest opiekà przedszkolnà, w porównaniu do 72% w mieÊcie. 

75. W 2004 r. na terenie województwa ma∏opolskiego dzia∏a∏o 2 298 stowarzy-
szeƒ kultury fizycznej z osobowoÊcià prawnà, w tym: 1 872 kluby sportowe
(419 klubów sportowych, 896 Uczniowskich Klubów Sportowych, 28 Para-
fialnych Klubów Sportowych, 20 Parafialnych Uczniowskich Klubów Spor-
towych, 464 Ludowych Klubów Sportowych, 45 Ludowych Uczniowskich
Klubów Sportowych), 143 stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej, 45 zwiàzków sportowych, 34 wojewódzkie i powiatowe stowa-
rzyszenia kultury fizycznej oraz 204 inne stowarzyszenia. Najwi´cej stowa-
rzyszeƒ kultury fizycznej w województwie ma∏opolskim znajduje si´ w po-
wiatach: krakowskim grodzkim, sàdeckim, tarnowskim, nowotarskim i kra-
kowskim. Natomiast, najmniej w powiatach: proszowickim, miechowskim,
dàbrowskim i suskim. We wszystkich stowarzyszeniach kultury fizycznej
województwa w formie zorganizowanej trenuje ponad 150 000 osób. Nato-
miast, na podstawie badaƒ statystycznych przyjmuje si´, i˝ oko∏o 10%
mieszkaƒców naszego województwa uprawia kultur´ fizycznà.

76. Zasoby mieszkaniowe podlegajà znaczàcym przeobra˝eniom w kierunku wy-
miany substancji i poprawy standardu. Nadal jednak utrzymujà si´ wyraêne
zró˝nicowania subregionalne, g∏ównie mi´dzy centralnà i po∏udniowo-za-
chodnià cz´Êcià województwa o wy˝szym standardzie, a cz´Êcià wschodnià
o starszych zasobach, mniejszej powierzchni i s∏abszym wyposa˝eniu miesz-
kaƒ w media. Ruch budowlany (mieszkania oddane do u˝ytku na 1000 lud-
noÊci) skoncentrowany by∏ w centralnej i po∏udniowej cz´Êci województwa. 

77. Pomimo znaczàcych inwestycji w infrastruktur´ technicznà gmin wiejskich wyst´-
pujà du˝e dysproporcje pomi´dzy miastem a wsià. LudnoÊç korzystajàca z wodo-
ciàgów stanowi∏a 52,4% ludnoÊci wsi (w miastach 90,5%), z gazu sieciowego –
52,3% (w miastach 84,3%), z kanalizacji – 13,7% (w miastach 81,8%). Znacznie
ni˝sza by∏a równie˝ iloÊç odpadów zebranych z gospodarstw domowych, stano-
wiàca 1/3 iloÊci zebranej w miastach (przy porównywalnej liczbie ludnoÊci). Wy˝-
szy by∏ natomiast udzia∏ odpadów wyselekcjonowanych – 2,6% (w miastach 2,0%).

*pdn. = pomieszczenie do nauczania
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STAN ÂRODOWISKA

78. Ârodowisko województwa ma∏opolskiego jest bardzo zró˝nicowane,
a ukszta∏towanie powierzchni ma zdecydowanie charakter górski i wy˝yn-
ny. Ponad 30% obszaru województwa le˝y powy˝ej 500 m n.p.m. a tylko
9% poni˝ej 200 m n.p.m. Urozmaicona budowa geologiczna powoduje, ˝e
zasoby surowców mineralnych sà zró˝nicowane i bogate. Ochronà prawnà
obj´te jest 58% powierzchni województwa, co plasuje je na drugim miej-
scu w kraju. 

79. PowszechnoÊç ska˝eƒ wód powierzchniowych, zw∏aszcza pod wzgl´dem sa-
nitarnym, powoduje, ˝e wody podziemne stajà si´ cz´sto jedynym mo˝li-
wym do wykorzystania êród∏em wody pitnej dobrej jakoÊci. Pod wzgl´dem
iloÊci wód podziemnych województwo nale˝y zaliczyç do Êredniozasobnych
– 340 mln m3 – 6% zasobów kraju. Uwarunkowania wynikajàce z budowy
geologicznej silnie ró˝nicujà zasobnoÊç struktur wodonoÊnych na obszarze
województwa. Najwi´ksze zasoby wód znajdujà si´ w pó∏nocnej i po∏udnio-
wej cz´Êci województwa oraz w dolinie Wis∏y. Obszarem o wyraênym defi-
cycie sà obszary wschodnie i pó∏nocno-wschodnie. 

80. Ma∏opolska jest regionem o jednym z najwy˝szych poborów wody. W 2004 r.
wyniós∏ on 879,9 hm3, w tym uj´cia przemys∏owe stanowi∏y 72,5%. Da∏o to
Ma∏opolsce 5 miejsce w kraju. Blisko 84 procent stanowi∏a woda pochodzàca
z uj´ç powierzchniowych. Stàd te˝ bardzo wa˝na dla regionu jest ochrona
wód zlewni, szczególnie powy˝ej uj´ç wody pitnej. 

81. Ma∏opolska jest regionem charakteryzujàcym si´ du˝ymi dysproporcja-
mi zasobów wodnych, stàd koniecznoÊç pobierania wody na potrzeby
obszarów ubogich w zasoby z obszarów bogatych i przesy∏anie je syste-
mami wodociàgów. ¸àczna d∏ugoÊç sieci wodociàgowej w 2004 r. wynio-
s∏a 15 528 km, przy czym przyrost sieci wodociàgowej w ostatnich latach
ma tendencj´ malejàcà (rok 2004 – 386,8 km, rok 2003 – 450,7 km,
a w roku 1999 – 713,4 km). 

82. Od kilku lat obserwuje si´ rozwój sieci kanalizacyjnej. Jednak dopiero
w 2001 r. po raz pierwszy przyrost sieci kanalizacyjnej by∏ wi´kszy od przy-
rostu sieci wodociàgowej. W 2004 r. sieç kanalizacyjna wynios∏a 6 479 km.
Tym samym stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociàgowej wyniós∏ 41,7%,
a w roku 1999 wynosi∏ zaledwie 28%. W roku 2004 odsetek mieszkaƒców
korzystajàcych z sieci kanalizacyjnej na wsi wyniós∏ 13,7%, a w miastach
81,8%. 

83. Województwo ma∏opolskie w dalszym ciàgu zajmuje 3 miejsce w kraju pod
wzgl´dem emisji py∏ów i 4 miejsce pod wzgl´dem emisji gazów (za Êlàskim,
∏ódzkim i mazowieckim).

84. Od 1999 r. do 2003 r. nast´powa∏ niewielki, ale systematyczny spadek emi-
sji zanieczyszczeƒ do powietrza. W 2004 r. tendencja ta uleg∏a za∏amaniu
i emisja, zarówno py∏ów (z 11,5 do 12,4 tys. ton), jak i gazów (z 174,9 do
187,5 tys. ton) wyraênie wzros∏a. 
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85. W ostatnich latach widoczny jest wzrost znaczenia energii elektrycznej po-
chodzàcej ze êróde∏ niekonwencjonalnych i odnawialnych. Strategia Rozwo-
ju Energetyki Odnawialnej z wrzeÊnia 2000 r. zak∏ada, ˝e do koƒca 2010 r.
7,5% ca∏ej zu˝ywanej energii w Polsce pochodziç b´dzie ze êróde∏ odnawial-
nych (w Unii Europejskiej w 2010 r. zaspokajaç b´dzie 12% potrzeb). Pod
wzgl´dem wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii województwo ma∏o-
polskie zajmuje czwartà pozycj´ w kraju (371 tys. MWh tj. 9% krajowej
produkcji energii ze êróde∏ odnawialnych), po województwach: pomorskim
(32,8%), Êlàskim (24,7%) i kujawsko-pomorskim (9,7%). 

86. W województwie ma∏opolskim obserwuje si´ wzrost iloÊci oczyszczalni ko-
munalnych. Liczba oczyszczalni wzros∏a ze 171 w 1999 r. do 227 w 2004 r.
Na przestrzeni ostatnich lat zwi´kszy∏ si´ odsetek ludnoÊci obs∏ugiwanej
przez komunalne oczyszczalnie Êcieków, co jest pozytywnym symptomem
w zakresie ochrony wód. W 1999 r. wynosi∏ on 45,3% natomiast w 2004 r. od-
setek ludnoÊci korzystajàcej z oczyszczalni wzrós∏ do 51,1% ogó∏u ludnoÊci.

87. W województwie ma∏opolskim w 2004 r., w wyniku prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej powsta∏o ∏àcznie ok. 9 701,2 tys. Mg odpadów, z czego:
- odpady niebezpieczne – stanowi∏y 4,9% tj. 473,3 tys. Mg,
- inne ni˝ niebezpieczne – 95,1% tj. 9 227,9 tys. Mg.

88. Gospodark´ odpadami w województwie ma∏opolskim w 2004 r., podobnie
jak w latach poprzednich, cechuje wysoki stopieƒ gospodarczego wykorzy-
stania odpadów oraz zmniejszajàcy si´ systematycznie wskaênik odpadów
sk∏adowanych na sk∏adowiskach. 

89. W 2004 r. w województwie ma∏opolskim odpady sk∏adowano na 69 sk∏ado-
wiskach, w tym na 24 przemys∏owych i 45 komunalnych. Na 7 sk∏adowi-
skach przemys∏owych sk∏adowane by∏y odpady niebezpieczne.

90. Rzeki województwa ma∏opolskiego charakteryzuje du˝a zmiennoÊç, nie-
spotykana w innych regionach kraju. Szczególnie wyraênie jest to widocz-
ne w odniesieniu do rzek karpackich, które cechuje ma∏a bezw∏adnoÊç hy-
drologiczna objawiajàca si´ cz´stymi i znacznymi zmianami stanów wody
oraz znacznym potencja∏em powodziowym przy wyraênej przewadze wez-
braƒ letnich nad zimowymi. Wezbrania i powodzie wyst´pujà tutaj kilka ra-
zy w roku, a Êrednio co 10 lat przybierajà rozmiary kl´ski ˝ywio∏owej. 

91. Poziom zagro˝enia powodziowego w województwie jest wy˝szy co naj-
mniej o 15% od przeci´tnego zagro˝enia powodziowego w Polsce. Na ogól-
nà liczb´ 182 gmin województwa 146 (80%) jest zagro˝onych mo˝liwoÊcià
wystàpienia powodzi. W szczególnym stopniu zagro˝one jest oko∏o 48%
obszaru województwa. Najwi´ksze zagro˝enie powodziowe stwarzajà zlew-
nie So∏y i Dunajca, a w nast´pnej kolejnoÊci zlewnie Raby i Skawy. 
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DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE 

92. W regionie znajduje si´ 55 301 zespo∏ów zabytkowych i obiektów nierucho-
mych (m.in. koÊcio∏y, pa∏ace i dwory, zamki, obiekty techniki, parki i ogro-
dy), przy czym 3 036 obiektów wpisanych zosta∏o do wojewódzkiego reje-
stru zabytków. Infrastruktura s∏u˝àca dzia∏alnoÊci kulturalnej obejmuje
obiekty i zespo∏y obiektów nale˝àce do blisko 1 500 instytucji kultury (m.in.
muzea, biblioteki, teatry i instytucje muzyczne, kina, domy i centra kultu-
ry, galerie sztuki). Baz´ infrastrukturalnà uzupe∏niajà obiekty zajmowane
przez kilkaset organizacji pozarzàdowych sektora kultury oraz podmioty
gospodarcze dzia∏ajàce w obszarze „przemys∏u czasu wolnego”. 

93. Wiodàce elementy ma∏opolskiego dziedzictwa kulturowego to nie tylko
dziedzictwo materialne, historyczne i symboliczne Krakowa i okolic (Ko-
palnia Soli w Wieliczce, Obóz Zag∏ady Auschwitz-Birkenau, Zespó∏ klasz-
torno-pielgrzymkowy OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej) i wy-
jàtkowej urody zró˝nicowany krajobraz, przede wszystkim górski (Tatry,
Pieniny), ale równie˝ mniej znane miejsca i obiekty jak np. zabytkowa, licz-
na i unikalna w skali europejskiej architektura drewniana, zachowane cen-
ne naturalne obszary przyrodnicze, w tym rozleg∏e tereny leÊne Beskidów
i Gorców, wcià˝ ˝ywe w ró˝nych cz´Êciach województwa rzemios∏o lokalne,
folklor i tradycyjna obyczajowoÊç, a tak˝e dziedzictwo grup narodowoÊcio-
wych i etnicznych. 

94. Pod wzgl´dem bogactwa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ma∏o-
polska plasuje si´ na jednym z wiodàcych miejsc w kraju. Zasoby muzeów
ma∏opolskich ocenia si´ na ponad 4 mln obiektów, co stanowi ok. 1/6 pol-
skich zasobów muzealnych. Zabytki te znajdujà si´ w zbiorach 105 muze-
ów i oddzia∏ów muzealnych, co stanowi 15,5% muzeów w kraju. Najwi´cej
placówek muzealnych i najwi´ksze zbiory muzealiów znajdujà si´ w Kra-
kowie. Kolejne wa˝ne pod wzgl´dem liczby placówek obszary wojewódz-
twa to powiat nowotarski (7), krakowski (5), wadowicki (5) oraz chrzanow-
ski, tarnowski i tatrzaƒski (4).

95. Stan zabytków w województwie jest zró˝nicowany. Stosunkowo dobrze za-
chowane sà zespo∏y sakralne i budowle u˝ytecznoÊci publicznej (odpowied-
nio 840 i 291 obiektów). Najbardziej zaniedbane i w z∏ym stanie sà zabyt-
kowe obiekty mieszkalne w miastach i miasteczkach (1 377 obiektów), ze-
spo∏y dworsko-pa∏acowe (204 + 76 obiektów), zespo∏y zabytkowej zieleni
(387 obiektów). Równie˝ w z∏ym stanie i zazwyczaj niezagospodarowane
pozostajà zabytki przemys∏u, techniki i sztuki in˝ynierskiej.

96. Ruch turystyczny z jednej strony przyczynia si´ do efektywnego gospodar-
czo wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, lecz
z drugiej strony tworzy ogromnà presj´, która – obok dzia∏alnoÊci gospo-
darczej i chaotycznej zabudowy indywidualnej – zagra˝a zachowanemu
dziedzictwu. Ilustracjà mo˝e byç proste zestawienie cz´Êciowo cytowanych
ju˝ danych: 
- w skali roku ma∏opolskie muzea i wystawy odwiedza blisko 3,8 mln osób

(ruch rejestrowany), 
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- w skali roku ma∏opolskie parki narodowe odwiedza blisko 4,1 mln osób,
a dodatkowym czynnikiem antropopresji w tym przypadku jest stosunkowo
niewielka powierzchnia tych obszarów – na 12% ∏àcznej powierzchni par-
ków narodowych w skali kraju przypada 37,5% rejestrowanego ruchu od-
wiedzajàcych te obszary, w konsekwencji na 1 ha obszaru parku przypada
od 6,0 (Gorczaƒski PN) do 186 (Ojcowski PN) i 316 (Pieniƒski PN) tury-
stów, przy Êredniej ogólnopolskiej na poziomie 34. 

97. W województwie ma∏opolskim obszarowo najwi´kszym parkiem narodo-
wym jest Tatrzaƒski PN, a najmniejszym Ojcowski PN. SpoÊród szeÊciu ma-
∏opolskich parków narodowych jedynie Gorczaƒski PN i Ojcowski PN nie
le˝à na terenach przygranicznych. Pozosta∏e parki graniczà z Republikà
S∏owacji. Tatrzaƒski PN i Pieniƒski PN posiadajà swoje s∏owackie odpo-
wiedniki – TANAP i PIENAP. Wszystkie parki narodowe majà wyznaczone otu-
liny, które sà wa˝nymi obszarami majàcymi zabezpieczaç Êrodowisko parku przed
zagro˝eniami zewn´trznymi. Na terenie województwa ma∏opolskiego ∏àczna po-
wierzchnia zaj´ta przez parki narodowe wynosi 38 118 ha powierzchni. Stanowi
to 12,1% ogó∏u powierzchni wszystkich parków narodowych w kraju.

98. Dotychczas na terenie województwa ma∏opolskiego utworzono 84 rezerwaty
przyrody. Zajmujà one 3 024 ha, co stanowi niewiele ponad 0,19 % powierzch-
ni ca∏ego województwa (ok. 1,6% powierzchni wszystkich rezerwatów w kraju). 

99. Na jednego mieszkaƒca przypada 0,14 ha lasu (Êrednia dla Polski – 0,23
ha). LesistoÊç Ma∏opolski wynosi 28,4% (Polska – 28,6%) i jest bardzo
zró˝nicowana. Najwy˝szà lesistoÊç majà powiaty: tatrzaƒski 52,2%, suski
49,1%, nowosàdecki 44,6 % i gorlicki 43,8%, najni˝szà – powiaty: proszo-
wicki 1,4 %, dàbrowski 10,8% i miechowski 11,6% oraz Kraków 4,3%. La-
sy ochronne stanowià 46,9% powierzchni lasów.

100. Powierzchnia lasów w granicach województwa ma∏opolskiego wynosi 430
945 ha. W strukturze w∏asnoÊci przewa˝ajà lasy Skarbu Paƒstwa, ich udzia∏
stanowi 54%. Na podkreÊlenie zas∏uguje du˝a powierzchnia lasów nie stano-
wiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, które nale˝à do osób fizycznych, wspól-
not gruntowych, gmin, koÊcio∏ów, kó∏ek rolniczych i organizacji spo∏ecznych.

WSPÓ¸PRACA MI¢DZYNARODOWA

101. Województwo ma∏opolskie podpisa∏o szereg umów i porozumieƒ mi´dzy-
narodowych takich jak: Wspólna Deklaracja Województwa Ma∏opolskiego
i Kraju Zwiàzkowego Turyngia (1999), Porozumienie mi´dzy Wojewódz-
twem Ma∏opolskim a Regionem Toskanii o wspó∏pracy mi´dzynarodowej
(2000), Umowa o Wspó∏pracy Mi´dzyregionalnej mi´dzy Województwem
Ma∏opolskim a Hrabstwem Kopenhagi (2001), Porozumienie o Wspó∏pra-
cy Mi´dzyregionalnej pomi´dzy Województwem Ma∏opolskim (Rzeczpo-
spolita Polska) a Autonomicznym Regionem Madrytu (Królestwo Hiszpa-
nii) (2003), Umowa o wspó∏pracy pomi´dzy Województwem Ma∏opolskim
(Rzeczpospolita Polska) i Samorzàdowym Krajem Preszowskim (Republi-
ka S∏owacka)  (2003 – kontynuacja umowy z 2001), Umowa o wspó∏pracy
mi´dzyregionalnej pomi´dzy Województwem Ma∏opolskim (Rzeczpospo-
lita Polska) i Samorzàdowym Krajem ˚yliƒskim (Republika S∏owacka)
(2003 – kontynuacja umowy z 2001), Wspólna Deklaracja Wspó∏pracy
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pomi´dzy Województwem  Ma∏opolskim w Rzeczpospolitej Polskiej a Ob-
wodem Lwowskim w Ukrainie (2004), Porozumienie o Wspó∏pracy Mi´-
dzyregionalnej mi´dzy Województwem Ma∏opolskim (Rzeczpospolita
Polska), a Regionem Centrum (Republika Francuska) (2004), Umowa
o wspó∏pracy mi´dzy Województwem Ma∏opolskim a Hrabstwem Kopen-
hagi (podpisanie nowej umowy) (2004), Umowa o Wspó∏pracy Mi´dzyre-
gionalnej mi´dzy Województwem Ma∏opolskim a Hrabstwem Fionii
(2004 – przed∏u˝enie umowy z 2000), Deklaracja Wspó∏pracy mi´dzy Wo-
jewództwem Ma∏opolskim (Rzeczypospolita Polska) a Prowincjà Jiang Su
(Chiƒska Republika Ludowa) (2004), Umowa o wspó∏pracy mi´dzyregio-
nalnej mi´dzy Województwem Ma∏opolskim a Regionem Rhône-Alpes
(2004 – przed∏u˝enie umowy z 2001), Umowa o wspó∏pracy mi´dzy Wo-
jewództwem Ma∏opolskim a Województwem Klu˝ (2005), Deklaracja
Wspó∏pracy mi´dzy Województwem Ma∏opolskim (Rzeczpospolita Pol-
ska) a Stanem Andhra Pradesh (Republika Indii) (2005).

102. Województwo Ma∏opolskie realizuje projekty mi´dzynarodowe z zakresu
edukacji, kultury, turystyki, funduszy strukturalnych, gospodarki, rolnic-
twa i ochrony Êrodowiska.

103. W 2004 r. dzia∏ania zwiàzane z promowaniem regionu podporzàdkowane
by∏y celowi nadrz´dnemu, jakim jest budowa ma∏opolskiej marki. 

104. Realizujàc zadania zwiàzane z kreowaniem ma∏opolskiej marki w 2004 r. za-
stosowano dywersyfikacj´ dzia∏aƒ promocyjnych jak równie˝ wykorzystano zja-
wisko synergii w ramach dzia∏aƒ komplementarnych realizowanych we wspó∏-
pracy z ma∏opolskimi powiatami i gminami oraz organizacjami typu NGOs. 

105. Charakter podejmowanych przedsi´wzi´ç promocyjnych uwzgl´dnia∏ aspek-
ty wizerunkowe. W kreowanym przekazie wykorzystane zosta∏y znane
atuty Ma∏opolski a dzia∏ania polega∏y na wzmocnieniu oraz poszerzeniu
zasi´gu oddzia∏ywania tego przekazu, tak w sensie geograficznym, jak
i wykorzystanych narz´dzi promocji.

106. Dzia∏aniom promocyjnym w 2004 r. towarzyszy∏a akcja wydawnicza, w ra-
mach której przygotowane zosta∏y od podstaw broszury „Województwo
Ma∏opolskie”, „Ma∏opolskie ABC”, ponownie opracowany folder gospodar-
czo-statystyczny „Ma∏opolska w liczbach” a dodrukowane foldery „Naj-
wi´ksze atrakcje Ma∏opolski” i „Ma∏opolska – niezapomniane prze˝ycia”.

107. Dzia∏ania promocyjne przygotowane i realizowane w ramach tzw. marke-
tingu Województwa by∏y kompatybilne z procesem budowy ma∏opolskiej
marki. Dla przyk∏adu podaç mo˝na cykl dzia∏aƒ polegajàcy na promocji
produktu regionalnego, g∏ównie ze sfery produktów spo˝ywczych (np.
wydawnictwo „Ma∏opolski Smak”, pierwsza edycja festynu „Âwi´to Chle-
ba”, konkurs na najlepszy produkt regionalny, najlepszà potraw´ i najlep-
szà restauracj´ specjalizujàcà si´ w kuchni ma∏opolskiej.).

108. Du˝e przedsi´wzi´cie zagraniczne zrealizowane w 2004 r. to prezentacja
Ma∏opolski podczas Sezonu Polskiego we Francji (Lyon – grudzieƒ 2004 r.).
Prezentacja oparta zosta∏a o dwa podstawowe wàtki promocyjne: ma∏opol-
skie tradycje (oryginalne r´kodzie∏o artystyczne) i ma∏opolska kultura mu-
zyczna (koncert symfoniczny z programem opartym na muzyce inspirowa-
nej folklorem podhalaƒskim).
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ZARZÑDZANIE PUBLICZNE

109. Jednostki samorzàdu terytorialnego w Ma∏opolsce osiàgn´∏y relatywnie wyso-
ki poziom we wdra˝aniu instrumentów nowego zarzàdzania publicznego7.

110. Wykszta∏cenie poni˝ej wy˝szego posiada 48% urz´dników administracji
samorzàdowej w województwie ma∏opolskim,

111. Ârednio w województwie na 100 urz´dników samorzàdowych przypada 77
komputerów, natomiast 82% komputerów wykorzystywanych w urz´dach
ma dost´p do sieci internetowej. Z programu wspomagajàcego system
obiegu dokumentów korzysta jedynie co ósmy urzàd. Do posiadania z∏ych
bàdê bardzo z∏ych procedur zabezpieczeƒ transmisji i archiwizacji danych
przyznaje si´ wprawdzie jedynie 10% urz´dów, jednak˝e w a˝ 30% urz´-
dów nie powo∏ano jak dotàd administratora bezpieczeƒstwa informacji.
Ani jednego informatyka nie zatrudnia natomiast co piàty urzàd.

112. Lokalnej strategii rozwoju spo∏eczno-gospodarczego nie uchwalono w 13%
jednostek samorzàdu terytorialnego, a w ponad jednej czwartej jednostek
nie uchwalono planów lub programów wynikajàcych ze strategii. Deklara-
cj´ posiadania misji urz´du z∏o˝y∏o natomiast 35% badanych urz´dów. 

113. Normy ISO wdro˝y∏o zaledwie 11 spoÊród badanych urz´dów (10%),
a w kolejnych 10 (9%) trwa∏y prace przygotowawcze do wdro˝enia tych
norm. WÊród wdra˝anych norm ISO dominowa∏a norma serii 9001, nato-
miast zainteresowanie wdro˝eniem norm serii 14001 oraz 18001 zadekla-
rowa∏y 3 jednostki samorzàdu terytorialnego. Z kolei z metody CAF sko-
rzysta∏a zaledwie jedna jednostka, a kolejna wykazywa∏a nià zainteresowa-
nie. Wykorzystanie podejÊcia procesowego w zarzàdzaniu deklaruje 16%
urz´dów, chocia˝ nie wdro˝y∏y ˝adnego systemu zarzàdzania jakoÊcià. 

114. Przywiàzywanie uwagi do osiàganych wyników – poprzez wyznaczanie kierowni-
kom komórek organizacyjnych w urz´dzie bàdê kierownikom jednostek organiza-
cyjnych celów dzia∏alnoÊci w formie pisemnej – zadeklarowano w 40% urz´dów.

115. JakoÊç wspó∏pracy z podmiotami prywatnymi Êwiadczàcymi us∏ugi na rzecz jed-
nostki samorzàdu oceniono jako dobrà lub bardzo dobrà w 53% urz´dów, natomiast
ten sam wskaênik w odniesieniu do organizacji pozarzàdowych sí gnà∏ prawie 59%. 

116. Do braku wprowadzania jakichkolwiek udogodnieƒ dla odbiorców us∏ug
publicznych przyzna∏o si´ a˝ 24% urz´dów. 

117. Informacje o stanie za∏atwienia sprawy on-line sà dost´pne dla klientów je-
dynie w 20% urz´dów a nie przygotowanych do zawierania transakcji dro-
gà elektronicznà jest a˝ 86% ma∏opolskich urz´dów samorzàdowych. Za-
mówienia publiczne w formie aukcji elektronicznych organizowane sà za-
ledwie w 4 spoÊród 107 badanych jednostek. 

118. Opisy wszystkich stanowisk pracy nie zosta∏y sporzàdzone a˝ w 44% urz´dów. 
119. 17% urz´dów przyznaje, ˝e nie przestrzega ustawy o dost´pie do informa-

cji publicznej w zakresie jawnoÊci informacji publicznej.
120. Posiadanie w∏asnych kodeksów etycznych deklaruje 24% urz´dów. Ponad-

to, zaledwie 7 spoÊród 107 analizowanych urz´dów zadeklarowa∏o, ˝e dys-
ponuje w∏asnym programem edukacyjnym w zakresie etyki i zapobiegania
zjawiskom korupcji. JednoczeÊnie, co szczególnie znamienne, a˝ 94%
urz´dów twierdzi, ˝e w ciàgu roku nie wp∏yn´∏a do urz´du ani jedna skar-
ga lub podejrzenie o nieetyczne zachowanie urz´dników bàdê radnych. 

7Na podstawie wyników badaƒ ankietowych przeprowadzonych z udzia∏em 107 jednostek, 
w okresie lipiec-paêdziernik 2005 r. przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Ma∏opolskiego.
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Dzisiejsza Ma∏opolska to region, który stoi wcià˝ u progu swoich potencjalnych
mo˝liwoÊci – region o bardzo zró˝nicowanej, specyficznej i niejednoznacznej
pozycji rozwojowej. 

Wykres 3. 
PKB w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca województwa – dane za 2003 r., EU25=100%

Pod wzgl´dem wielkoÊci produktu krajowego brutto w przeliczeniu na
1 mieszkaƒca Ma∏opolska lokuje si´ znacznie poni˝ej Êredniej krajowej
i zajmuje dopiero 10-te miejsce poÊród 16 województw w kraju. Podobnie pod
wzgl´dem wp∏ywów z tytu∏u podatku od osób prawnych – a wi´c de facto p∏a-
conych przez du˝e i Êrednie przedsi´biorstwa – w przeliczeniu na mieszkaƒca
lokujemy si´ na niezbyt korzystnym, zaledwie ósmym miejscu w kraju. 

Wykres 4. 
Wp∏ywy z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych CIT w przeliczeniu na mieszkaƒca w poszczegól-
nych województwach w roku 2004 (êród∏o danych: UMWM)
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Stosunkowo najlepszy obraz – w uj´ciu podstawowych wskaêników rozwojo-
wych – zyskujemy w statystyce bezrobocia, zajmujàc pod tym wzgl´dem naj-
lepsze miejsce w kraju (nale˝y jednak pami´taç, ˝e wskaênik ten nie obejmuje
ukrytego bezrobocia na wsi).
Opisujàc specyfik´ Ma∏opolski trzeba zwróciç uwag´ przede wszystkim na fakt,
˝e, jak ma∏o które województwo w Polsce mamy wyjàtkowe, przyrodnicze i kul-
turowe atuty, silnà to˝samoÊç, dumnà, królewskà histori´ oraz pi´kne, wielokul-
turowe tradycje. Ma∏opolsk´ wyró˝niajà tak˝e dodatni przyrost naturalny, silne
wi´zi rodzinne oraz wysoka religijnoÊç mieszkaƒców.

Mentalnie jesteÊmy ludêmi pogranicza – tak ukszta∏towa∏o Ma∏opolsk´ po∏o˝e-
nie geograficzne, tak chcia∏a historia, tak jest dzisiaj, gdy spojrzymy na map´
Unii Europejskiej. Ma∏opolanie to w wi´kszoÊci ludzie z inicjatywà, przywykli
do trudów ˝ycia i samodzielnoÊci, wytrwale szukajàcy szans na lepsze ˝ycie,
a jednoczeÊnie przywiàzani do tradycyjnych wartoÊci. Mamy stosunkowo m∏o-
de, coraz lepiej wykszta∏cone spo∏eczeƒstwo, w tym m∏ode pokolenie, które po-
trafi odnaleêç si´ w skali Europy, a jednoczeÊnie jest przywiàzane do historii
i kultywuje tradycyjne wartoÊci. Mamy du˝e i silnie zakorzenione w regionie
Êrodowiska twórcze – akademickie, naukowe, artystyczne.
Gospodarka regionu nie jest obcià˝ona wymagajàcym restrukturyzacji wielkim
tradycyjnym przemys∏em. Rozwijajà si´ ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa.
RoÊnie sektor us∏ug, w tym równie˝ w tak rozwojowych dziedzinach jak edu-
kacja, badania i rozwój, informatyka, ochrona zdrowia czy turystyka i przemys∏
czasu wolnego. W regionie tworzà si´ w naturalny sposób skupiska firm, które
mogà staç si´ podstawà przysz∏ych konkurencyjnych regionalnych klastrów, od
ma∏ych firm i rzemios∏a meblarskiego w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej,
poprzez us∏ugowà specjalizacj´ turystycznà na Podhalu, po rozwijajàce si´ ro-
dzime Êrednie przedsi´biorstwa w rejonie Nowego Sàcza, czy firmy informa-
tyczne oraz przemys∏ medialny i wydawniczy w Krakowie. Podstawà rozwoju
wielu firm staje si´ szybko rosnàcy eksport.

Od innych regionów odró˝nia nas zachowane w stosunkowo dobrym stanie bo-
gactwo obiektów zabytkowej architektury, atrakcyjny i charakterystyczny krajo-
braz górski, a tak˝e zachowane w stosunkowo niezmienionym, choç niezwykle
podupad∏ym, stanie dziedzictwo wsi – w tym równie˝ atrakcyjnego krajobrazu
i ekstensywnego, naturalnego rolnictwa.
Sercem regionu jest Kraków – z jednej strony miasto o unikalnym dziedzictwie kul-
turowym i symbolicznym, z drugiej strony (wraz z najbli˝szym otoczeniem) metro-
polia z potencja∏em rozwoju na skal´ europejskà. To jedno z niewielu, poza Warsza-
wà, miejsc na mapie Polski, które widaç z perspektywy europejskiej i Êwiatowej.

Sà te˝ i s∏aboÊci – deficyty i bariery, które powodujà, ˝e mo˝emy nie umieç lub
nie móc skorzystaç z atutów, którymi dysponujemy. Nie jesteÊmy ludêmi zbyt
przedsi´biorczymi, przynajmniej w sformalizowany sposób. Nie lubimy podej-
mowaç ryzyka. Znaczàca cz´Êç rodzin ˝yje w ubóstwie. Wielu mieszkaƒców
jest wcià˝ s∏abo wykszta∏conych, a posiadane umiej´tnoÊci i kwalifikacje sà cz´-
sto nieprzydatne na szybko zmieniajàcym si´ rynku pracy. 
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Ma∏opolskie firmy sà w wi´kszoÊci wcià˝ kapita∏owo i instytucjonalnie s∏abe i –
z nielicznymi wyjàtkami – rzadko konkurujà w skali globalnej. Nie mamy
w województwie znanych Êwiatowych marek. Rynek pracy nie jest w stanie za-
gospodarowaç najlepiej wykszta∏conych m∏odych ludzi. Wynagrodzenia sà sto-
sunkowo niskie, równie˝ za niski jest poziom inwestycji, w tym inwestycji za-
granicznych.

Pod wzgl´dem specyfiki wewnàtrzregionalnej Ma∏opolska charakteryzuje si´
du˝ym zró˝nicowaniem zarówno pod wzgl´dem poziomu rozwoju spo∏eczno-
gospodarczego, jak i charakterystyki Êrodowiska przyrodniczego. Cechy te
wp∏yn´∏y w znacznym stopniu na wykszta∏cenie si´ specyficznych obszarów
o ró˝nym poziomie i potencjale rozwoju gospodarczego.

Wykres 7. Wp∏ywy z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych CIT w poszczególnych powiatach wo-
jewództwa ma∏opolskiego w roku 2004 (êród∏o danych: UMWM)

Wykres 8. Wp∏ywy z tytu∏u podatku dochodowego od osób prawnych CIT w przeliczeniu na mieszkaƒca
w poszczególnych powiatach województwa ma∏opolskiego w roku 2004 (êród∏o danych: UMWM)
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Na tle województwa wyró˝nia si´ przede wszystkim Kraków z jego rozwini´ty-
mi funkcjami metropolitalnymi. Miasto stanowi centrum gospodarcze, oÊrodek
˝ycia kulturalnego i akademickiego. BezpoÊrednio Kraków oddzia∏uje na sàsia-
dujàce z nim obszary podmiejskie.

Po∏udnie Ma∏opolski to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych i kra-
jobrazowych oraz rozwini´tej bazie turystycznej. Region ten nastawiony jest
przede wszystkim na obs∏ug´ ruchu turystycznego i lecznictwa uzdrowiskowe-
go. W ostatnich latach na tym obszarze daje si´ zauwa˝yç równie˝ znaczny roz-
wój szkolnictwa wy˝szego. 

Zachodnià cz´Êç województwa wyró˝nia na tle innych obszarów zlokalizowanie
na jej terenie du˝ych zak∏adów przemys∏owych, w znacznej mierze nale˝àcych
do przemys∏ów tradycyjnych, podlegajàcych g∏´bokiej restrukturyzacji. Jednak
w po∏udniowej cz´Êci tego obszaru skoncentrowana jest równoczeÊnie znaczna
iloÊç dobrze rozwijajàcych si´ ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.

Tereny na pó∏nocy województwa majà charakter rolniczy. Gospodarstwa zlo-
kalizowane na tym obszarze wyró˝niajà si´ w porównaniu z resztà wojewódz-
twa du˝ym area∏em. Jest to jednak najs∏abiej rozwini´ty gospodarczo obszar
województwa.

W po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Ma∏opolski dominujà powiaty o charakterze
rolniczym, w tym z przewa˝ajàcym udzia∏em rolnictwa górskiego i sadownic-
twa. Sà to jednak gospodarstwa o ma∏ym areale.

Tak du˝e zró˝nicowanie wewnàtrzregionalne pociàga za sobà znaczne bariery
ograniczajàce trwa∏y rozwój regionalny Ma∏opolski. Niewàtpliwie do takich ba-
rier nale˝à: rozproszone osadnictwo, wysokie, ukryte bezrobocie agrarne, s∏abe
wyposa˝enie infrastruktury turystycznej, braki w infrastrukturze komunikacyj-
nej i infrastrukturze ochrony Êrodowiska.

Znacznemu zró˝nicowaniu gospodarczemu towarzyszy równie˝ du˝e zró˝ni-
cowanie przestrzenne w zakresie zaspokajania potrzeb spo∏ecznych mieszkaƒ-
ców, w szczególnoÊci opieki spo∏ecznej, ochrony zdrowia oraz bezpieczeƒstwa
publicznego.
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Rozwój regionalny najogólniej rzecz ujmujàc mo˝na rozumieç jako trwa∏y
wzrost poziomu ˝ycia mieszkaƒców i potencja∏u gospodarczego w skali du˝ej
jednostki terytorialnej.
Misjà samorzàdu województwa, sensem jego istnienia i aktywnoÊci, jest tworze-
nie warunków dla jak najpe∏niejszego rozwoju regionalnego – rozwoju regio-
nalnej wspólnoty.
Proces ten odbywa si´ dzi´ki wzajemnemu oddzia∏ywaniu i wykorzystaniu ró˝-
norodnych czynników rozwoju – êróde∏ zmian, które próbuje si´ powiàzaç
z prawdopodobnymi, mo˝liwymi do zaobserwowania efektami w sferze spo-
∏eczno-gospodarczej, przestrzennej, ekologicznej, kulturowej itp. 
Sposób wyjaÊnienia, jak ten proces przebiega – jaki jest mechanizm rozwoju re-
gionalnego – zale˝y od przyj´tej koncepcji rozwoju regionalnego i mo˝e si´
ró˝niç w zale˝noÊci od prezentowanych za∏o˝eƒ programowych i ideowych.
W ka˝dym jednak przypadku kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju regio-
nalnego ma: 
• zidentyfikowanie najwa˝niejszych mechanizmów rozwoju obserwowanych

w porównywalnym czasie i przestrzeni, 
• zidentyfikowanie charakterystycznych dla regionu czynników rozwoju,

szczególnie tych, które wynikajà z w∏asnych mocnych stron, w∏asnego poten-
cja∏u wyró˝niajàcego region na tle innych, 

• uzgodnienie wspólnego poglàdu na temat tego, co stanowi podstaw´ ideowà
i programowà wyboru strategii post´powania i ukszta∏towania póêniejszych
programów realizacyjnych. 

W pierwszej, przyj´tej zaledwie w trzecim roku istnienia i dzia∏ania samorzàdu
województwa strategii rozwoju Ma∏opolski – w Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Ma∏opolskiego na lata 2000–2006 zapisaliÊmy, ˝e:
„Strategi´ rozwoju Ma∏opolski piszemy z poczuciem odpowiedzialnoÊci za nas
i nasze dzieci. Na fundamentalne pytanie o wizj´ jutrzejszego Êwiata odpowiada-
my: chcemy, aby Ma∏opolska by∏a regionem szans. W zmieniajàcym si´ Êwiecie
pragniemy zachowaç w∏asnà odr´bnoÊç i dziedzictwo, ale – jednoczeÊnie – jak naj-
lepiej przystosowaç si´ do gwa∏townie nast´pujàcych zmian w otoczeniu. Chcemy
byç Êwiadomymi wspó∏twórcami i uczestnikami rozwoju, pe∏noprawnymi obywa-
telami nowoczesnego Êwiata, którego cz´Êcià jest nowoczesna Ma∏opolska. 
Si∏a Ma∏opolski to Ma∏opolanie – ponad trzy miliony obywateli. JakoÊç i poziom
ich ˝ycia jest nadrz´dnym przes∏aniem strategii rozwoju regionu. Przysz∏oÊç
Ma∏opolski zale˝y i zale˝eç b´dzie od ich inicjatywy, aktywnoÊci, kwalifikacji
i zaradnoÊci, a rolà samorzàdu regionalnego jest przygotowaç im pole do dzia-
∏ania i realizowania swoich marzeƒ, ambicji i zamierzeƒ, stworzyç  warunki do
rozwoju nowoczesnej gospodarki.
Chcemy, by nasze dzieci ˝y∏y w otoczeniu, które zach´ci je do wszechstronne-
go rozwoju w miejscu urodzenia, w otoczeniu pi´knym i zdrowym, u˝ywanym
a nie eksploatowanym. Za kilka, kilkanaÊcie lat chcemy ˝yç w regionie, w któ-
rym zapewne wiele jeszcze pozostanie do zrobienia, ale który da nam poczucie
bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci, oparte na fundamencie zrównowa˝onej regionalnej
gospodarki i poszanowania wartoÊci duchowego i materialnego dziedzictwa.”

Strategia 
„Ma∏opolska 2015”

Wizja
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Dzisiaj, formu∏ujàc strategi´ rozwoju województwa na kolejne lata – w perspek-
tywie do 2015 roku – uznajemy i potwierdzamy ten kierunek rozwoju Ma∏opol-
ski. Wizja rozwoju województwa pozostaje bez zmian. Chcemy, aby Ma∏opol-
ska by∏a 

– regionem szans
wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, 

silnym aktywnoÊcià swych mieszkaƒców, 
czerpiàcym z dziedzictwa przesz∏oÊci 

i zachowujàcym to˝samoÊç w integrujàcej si´ Europie. 

Uznajemy i deklarujemy, ˝e misjà samorzàdu województwa ma∏opolskiego jest
stworzenie warunków dla realizacji tej nakreÊlonej w 2000 roku wizji woje-
wództwa jako regionu szans – szans wykorzystywanych, a nie marnowanych.

W dzisiejszej szybko zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci oznacza to w istocie odpo-
wiedzialnoÊç za budowanie w regionie gotowoÊci do zmian oraz umiej´tnoÊci
ich wykorzystywania. 

JesteÊmy dzisiaj bogatsi o doÊwiadczenie kolejnych pi´ciu lat regionalnej samo-
rzàdnoÊci, które m.in. uczy, ˝e rozwój regionalny jest efektem zbiorowych wy-
si∏ków opartych o indywidualne zdolnoÊci, a samorzàd województwa, podobnie
jak ca∏y sektor publiczny, ma znaczàce, ale jednak ograniczone mo˝liwoÊci
wp∏ywania na jego przebieg. 

Mo˝emy bardzo wiele zrobiç, aby stworzyç warunki dla wszechstronnego,
zró˝nicowanego i zaspokajajàcego aspiracje mieszkaƒców rozwoju regionu, ale
w ostatecznym rozrachunku kierunek, skala i si∏a tego rozwoju zale˝eç b´dzie
od inicjatywy, zaanga˝owania oraz osobistych zdolnoÊci i umiej´tnoÊci poszcze-
gólnych uczestników tego procesu. 

Stàd nadrz´dnà ideà strategii post´powania w perspektywie lat 2007–2013 jest
stworzenie warunków do wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgo-
dzie z dobrem wspólnym, a najwa˝niejszà kategorià strategii jest cz∏owiek w re-
gionalnej przestrzeni i wspólnocie oraz rodzina, gwarantujàca ciàg∏oÊç pokoleƒ
i kszta∏tujàca w∏aÊciwe relacje mi´dzyludzkie.
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RównoczeÊnie jesteÊmy bogatsi o trudne Êwiatowe doÊwiadczenia pierwszych
lat XXI wieku. Zmieni∏ si´ zewn´trzny kontekst dzia∏ania samorzàdu woje-
wództwa – wraz z ca∏ym krajem staliÊmy si´ cz∏onkami Unii Europejskiej. Wraz
z ponad 200 innymi regionami europejskimi jesteÊmy pe∏noprawnymi cz∏onka-
mi globalnej spo∏ecznoÊci coraz mocniej konkurujàcych ze sobà regionów.
W warunkach post´pujàcej globalizacji, niezwykle szybkich zmian technolo-
gicznych, gospodarczych i spo∏ecznych, w warunkach zmniejszajàcego si´ bez-
pieczeƒstwa publicznego, socjalnego i ekonomicznego musimy si´ pogodziç
z nieuchronnym i dog∏´bnym wp∏ywem tego niezale˝nego od nas kontekstu na
procesy rozwoju regionalnego Ma∏opolski.

Mo˝emy bardzo wiele zrobiç, aby stworzyç warunki dla jak najlepszego wyko-
rzystania tych zmian dla rozwoju województwa, warunki dla mo˝liwie najpe∏-
niejszego odnalezienia si´ naszych mieszkaƒców, przedsi´biorstw i organizacji
w globalnej konkurencji. Jako, ˝e – chocia˝ nie wszystkie jej przejawy akcep-
tujemy – nie jesteÊmy w stanie si´ jej oprzeç. Stàd kluczowe znaczenie ela-
stycznego, màdrego rozwijania infrastruktury dla rozwoju gospodarczego
i spo∏ecznego w województwie. Stàd te˝ istotna rola przypisywana jakoÊci pu-
blicznych instytucji. 

JesteÊmy te˝ dzisiaj bogatsi o ÊwiadomoÊç i wyjàtkowe doÊwiadczenie innego
rodzaju. Ma∏opolska jest jedynym spoÊród regionów, który zosta∏ wzbogacony
i jednoczeÊnie niesie duchowe i materialne dziedzictwo ˝yjàcego tutaj przez
wiele lat Karola Wojty∏y, póêniejszego papie˝a Jana Paw∏a II. Mamy powinnoÊç
stworzyç warunki dla zachowania i rozwijania jego dziedzictwa – dla nas sa-
mych, jak i ca∏ej Êwiatowej spo∏ecznoÊci ludzi poszukujàcych duchowego spo-
koju i rozwoju. 

Przedstawiona na kolejnych stronach wizja rozwoju Ma∏opolski w perspektywie
najbli˝szych 10 lat ukszta∏towana zosta∏a jako efekt wielomiesi´cznych, wielo-
stronnych i anga˝ujàcych ró˝norodne podmioty dyskusji, prac programowych,
warsztatów i konsultacji. Jej udana realizacja wymaga∏a b´dzie jeszcze szersze-
go i pog∏´bionego wspó∏dzia∏ania podmiotów z ró˝nych Êrodowisk i przedsta-
wicieli ró˝nych sektorów – w duchu partnerstwa i z odwagà wspólnego podej-
mowania i zarzàdzania z∏o˝onymi przedsi´wzi´ciami budujàcymi dobrobyt
Ma∏opolski. 
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W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistoÊci Êwiata poprzemys∏owego publiczna
polityka rozwoju jest w równej mierze odpowiedzià na zjawiska zdiagnozowa-
ne w regionie na dziÊ, jak i próbà ustosunkowania si´ do zachodzàcych i prze-
widywanych procesów – widocznych wewn´trznych i zewn´trznych tendencji
i prognozowanych zmian. 
Z jednej strony to, co dzieje si´ w naszym ˝yciu prywatnym, rodzinnym, w na-
szej firmie, pobliskim urz´dzie, czy regionie, w którym mieszkamy, pozostaje
pod ogromnym wp∏ywem zjawisk zachodzàcych gdzie indziej, niejednokrotnie
w zupe∏nie innych cz´Êciach Europy czy Êwiata.

Zmieniajà si´ wzorce rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego. Si∏à nap´dowà
rozwoju w Êwiecie wysokorozwini´tym staje si´ w coraz wi´kszym stopniu in-
formacja i wiedza, szczególnie nowa wiedza, nowe idee i nowe pomys∏y na ich
praktyczne zastosowanie. Coraz cz´Êciej mówi si´ nie tylko o materialnych, ale
i niematerialnych podstawach wzrostu gospodarczego i rozwoju spo∏ecznego. 
O atrakcyjnoÊci regionów jako miejsca zamieszkania, pracy i prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej nie decyduje dzisiaj ju˝ jedynie ich kapita∏ fizyczny – tra-
dycyjne wyposa˝enie w infrastruktur´ czy bogactwo zasobów naturalnych, ale
w co najmniej równym stopniu  kapita∏ ludzki – aktywnoÊç, poziom wykszta∏-
cenia, talenty, innowacyjnoÊç i umiej´tnoÊç wspó∏pracy mieszkaƒców oraz
kapita∏ symboliczny – poczucie to˝samoÊci i zwiàzku z danym miejscem,
a jednoczeÊnie jego korzystny (lub nie) wizerunek.  

Z drugiej strony w efekcie globalizacji i post´pujàcej liberalizacji handlu nie-
zwykle rozszerza si´ pole konkurowania regionów mi´dzy sobà. Czy chcemy
czy nie konkurujemy z innymi regionami na rynku krajowym, europejskim
i globalnym: jako najbli˝sze Êrodowisko dzia∏ania dla miejscowych przedsi´-
biorstw, jako potencjalna lokalizacja dla ich nowych inwestycji, jako lokalizacja
dla inwestorów z zewnàtrz, wreszcie – jako przestrzeƒ dla potencjalnych od-
wiedzajàcych (turystów) oraz najbardziej utalentowanych, wykszta∏conych
i przedsi´biorczych mieszkaƒców, którzy budujà podstawy materialnego bogac-
twa ca∏ej spo∏ecznoÊci regionu.
Jednym ze zjawisk towarzyszàcych temu procesowi jest pog∏´bianie si´ nierów-
noÊci – rosnàcy rozdêwi´k pomi´dzy krajami i regionami wysoko rozwini´tymi
a rozwijajàcymi si´, pomi´dzy metropoliami i peryferiami, pomi´dzy oÊrodkami
rozwoju i „resztà Êwiata”. Idzie za tym koncentracja si∏y gospodarczej, kapita-
∏u, potencja∏u innowacyjnego i w konsekwencji bogactwa, standardów cywili-
zacyjnych i si∏y kulturotwórczej w niewielu wybranych obszarach, szczególnie
w miastach–metropoliach o mi´dzynarodowym znaczeniu.
RównoczeÊnie konkurencja roÊnie w liczbie – rozszerza si´ grono tych krajów
i regionów, które skutecznie konkurujà na rynkach Êwiatowych, sà liderami in-
nowacji: tworzà nowe idee i technologie, a tym samym nadajà ton kierunkom
rozwoju technologicznego i spo∏eczno-gospodarczego.
Polska jako kraj i Ma∏opolska jako region do tego grona niestety wcià˝ jeszcze
nie nale˝à. 
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Mo˝na obrazowo powiedzieç, ˝e nasze województwo startuje w tej grze z po-
zycji w Êrodku tabeli, z widokami zarówno na sukces, jak i stagnacj´, a wynik
w znacznej cz´Êci zale˝eç b´dzie od màdroÊci i dojrza∏oÊci jej liderów oraz kon-
sekwencji i powodzenia w realizacji przyj´tej strategii post´powania.
Dodatkowo po∏owa 2005 r. przynios∏a zupe∏nie nowe w XXI wieku zagro˝enie
bezpieczeƒstwa energetycznego. Coraz bardziej mo˝liwy jest drastyczny wzrost
cen i zmniejszenie dost´pnoÊci tradycyjnych êróde∏ energii – takich jak ropa naf-
towa i gaz ziemny. JeÊli tak si´ stanie i w konsekwencji znaczàco wzrosnà np.
koszty transportu towarów i ludzi – mo˝e to mieç ogromny wp∏yw na zmian´
wzorców rozwoju ca∏ego Êwiata wysoko rozwini´tego, w tym i Ma∏opolski. 
Unia Europejska jest w tej chwili w sytuacji wielkiego skoku w nieznane: prze-
˝ywa szok rozszerzenia po przyj´ciu 10 nowych krajów Êrodkowoeuropejskich,
a jednoczeÊnie wchodzi na Êcie˝k´ nieuniknionych zmian w swojej tradycyjnej
doktrynie spo∏ecznej i gospodarczej, bez czego nie jest w stanie skutecznie
konkurowaç na rynkach Êwiatowych.
Przed ca∏à Unià (UE-25) stojà cztery g∏ówne wyzwania: 
• rozszerzenie Unii do 25 paƒstw powoduje oko∏o dwukrotne zwi´kszenie we-

wn´trznych nierównoÊci w poziomie rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego,
przy jednoczesnym geograficznym przesuni´ciu koncentracji obszarów pro-
blemowych z po∏udnia na wschód,

• ca∏a Unia zmuszona jest przyÊpieszyç restrukturyzacj´ i poprawiç konkuren-
cyjnoÊç swojej gospodarki w odpowiedzi na globalizacj´, rosnàcà swobod´
obrotu handlowego, rewolucj´ technologicznà, rozwój gospodarki i spo∏e-
czeƒstwa opartego na wiedzy, starzenie si´ ludnoÊci i rosnàcà imigracj´,

• spo∏eczeƒstwo Unii, szczególnie jej „starej” cz´Êci, drastycznie si´ starzeje,
• skutkiem s∏abego wzrostu gospodarczego w ostatnich latach jest ponowny wzrost bez-

robocia w wielu cz´Êciach Unii, z towarzyszàcymi problemami spo∏ecznymi.
Na ten obraz nak∏adajà si´ dodatkowo specyficzne problemy i deficyty rozwo-
jowe charakterystyczne dla grupy nowych cz∏onków UE tj. paƒstw akcesyjnych
(N10), takie jak: 
• s∏abe po∏àczenia komunikacyjno-transportowe, które w skali lokalnej sà m.in.

barierà mobilnoÊci zasobów pracy, a w szerszej skali utrudniajà rozwijanie
wymiany handlowej i innych powiàzaƒ gospodarczych,

• zbyt skoncentrowany dotychczasowy model wzrostu, ze stosunkowo niskim
poziomem urbanizacji i brakiem miast atrakcyjnych dla inwestorów, które
mog∏yby pe∏niç rol´ oÊrodków wzrostu (pozasto∏ecznych w przypadku du-
˝ych miast i pozametropolitalnych w przypadku miast ma∏ych i Êrednich),

• degradacja rozleg∏ych obszarów, b´dàca dziedzictwem ignorowania ochrony
Êrodowiska w dzia∏alnoÊci przemys∏owej,

• zagro˝enie dalszà degradacjà przestrzeni w zwiàzku z koniecznym rozwojem
powiàzaƒ komunikacyjno-transportowych,

• niedostosowanie systemów edukacji i szkoleƒ do potrzeb rynkowych i s∏aboÊç
kszta∏cenia ustawicznego,

• s∏aby potencja∏ rodzimych firm, szczególnie niewielkie rozmiary firm us∏ugo-
wych oraz braki w us∏ugach otoczenia biznesu,

• brak rodzimego kapita∏u,
• niewielki potencja∏ innowacyjny i niskie wydatki na badania i rozwój.
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W konsekwencji polityka rozwoju w Europie zmienia si´. Mo˝na si´ spodzie-
waç, ˝e proces ten na nowo ukszta∏tuje przestrzeƒ politycznà, gospodarczà,
spo∏ecznà i kulturowà Europy w XXI wieku. Jako du˝y, liczàcy ponad 3 milio-
ny ludnoÊci region europejski, Ma∏opolska chce byç widocznà jej cz´Êcià, jed-
nym z wielu, ale jednak obecnych, aktywnych aktorów. 

Polska tak˝e stoi w obliczu koniecznoÊci dokonania g∏´bokich zmian w ró˝nych
wymiarach ˝ycia spo∏ecznego, gospodarczego i politycznego. Jednà z nich jest
dalsza regionalizacja. Spodziewamy si´, ˝e nadchodzàce lata b´dà nowym eta-
pem decentralizacji kraju i prze∏amania dualizmu w∏adzy na poziomie regional-
nym. Spodziewamy si´, ˝e w∏aÊnie w tym okresie w∏adze samorzàdowe w wo-
jewództwie uzyskajà faktycznà programowà i finansowà autonomi´, faktycznà
decyzyjnoÊç w kszta∏towaniu i realizacji polityki rozwoju w odniesieniu do wo-
jewództwa. 

Na tle zarysowanych zjawisk i procesów zachodzàcych w otoczeniu katalog naj-
wa˝niejszych wyzwaƒ, które stojà przed Ma∏opolskà w perspektywie najbli˝-
szych lat jest szeroki i obejmuje:

• Wyzwanie kompetencyjne – jak odnaleêç si´ jako partner i prawdziwy
uczestnik w Êwiatowym wyÊcigu umiej´tnoÊci i kwalifikacji, jak wspieraç
twórcze postawy – kreatywnoÊç, przedsi´biorczoÊç, innowacyjnoÊç?

• Wyzwanie technologiczne – jak dorównaç regionom najwy˝ej rozwini´tym
pod wzgl´dem poziomu i post´pu technologicznego, jak najtrafniej wspieraç
i rozwijaç mo˝liwoÊci cz∏owieka, jako twórcy i u˝ytkownika technologii?

• Wyzwanie cywilizacyjne – jak zapewniç, aby standardy us∏ug publicznych
i poziom ˝ycia mieszkaƒców by∏y na mo˝liwie wyrównanym, dobrym pozio-
mie, a jakoÊç ˝ycia odpowiada∏a aspiracjom?

• Wyzwanie Êrodowiskowe – jak w sytuacji silnej presji rozwojowej i aspiracji
gospodarczych zapewniç trwa∏oÊç Êrodowiska i wysokà jakoÊç przestrzeni?

• Wyzwanie symboliczne – jak budowaç nowoczesny, przemawiajàcy do Êwia-
ta wysokorozwini´tego wizerunek regionu i jednoczeÊnie zachowaç i piel´-
gnowaç unikalnà, w∏asnà to˝samoÊç? 

• Wyzwanie polityczne – jak zapewniç wysokà jakoÊç i autonomi´ regionalnej
polityki rozwoju, która pozwoli na realizacj´ przyj´tej strategii, jak w∏àczyç
w nià jak najlepiej partnerów spo∏ecznych, spo∏eczeƒstwo obywatelskie?
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Strategia rozwoju województwa na lata 2007–2013 opiera si´ na kilku zasadach
i za∏o˝eniach, kszta∏tujàcych jej ramy programowe, a jednoczeÊnie organizujà-
cych przysz∏à realizacj´.
Potwierdzajàc ustalenia podj´te przez Sejmik Województwa Ma∏opolskiego
w lipcu 2004 r. w uchwale w sprawie okreÊlenia harmonogramu, zasad i trybu
opracowania strategii zak∏ada si´, ˝e w ca∏ym cyklu ˝ycia strategii, a wi´c na eta-
pie jej planowania, realizacji, monitorowania i oceny nale˝y kierowaç si´ czte-
rema zasadami:

I. Zasadà partnerstwa – przy czym partnerstwo rozumiemy jako sposób post´-
powania w cyklu polityki regionalnej polegajàcy na otwartej i aktywnej wspó∏-
pracy równoprawnie traktowanych podmiotów z ró˝nych sektorów, w oparciu
o ustalone formy i mechanizmy post´powania. Rzeczywiste partnerstwo anga-
˝uje zarówno podmioty z sektora publicznego, rynkowego i obywatelskiego, jak
i odnosi si´ do relacji pomi´dzy podmiotami ró˝nych szczebli i rodzajów w∏a-
dzy politycznej i administracji. W praktyce pe∏ne, rzeczywiste partnerstwo po-
winno mieç charakter zintegrowany i ∏àczyç oba te wymiary, organizujàc wspó∏-
prac´ ró˝norodnych partnerów z Ma∏opolski wokó∏ kluczowego zagadnienia,
jakim jest osiàgni´cie celów strategii rozwoju województwa.

II. Zasadà zarzàdzania strategicznego rozwojem województwa – co rozumie-
my jako sposób skutecznego radzenia sobie ze zmianami, w oparciu o efektyw-
ne wykorzystanie w∏asnego potencja∏u oraz mo˝liwoÊci – i w sposób zmierzajà-
cy do zrealizowania misji i celów strategii w warunkach spodziewanych zmian.

III. Zasadà autonomii programowej ma∏opolskiej strategii rozwoju regionalne-
go, przy zachowaniu zgodnoÊci z krajowà politykà rozwoju spo∏eczno-gospodar-
czego i politykà spójnoÊci Unii Europejskiej – przez co rozumiemy niezale˝ne
formu∏owanie celów rozwoju istotnych dla spo∏ecznoÊci Ma∏opolski oraz aktyw-
noÊç i inicjatyw´ w tworzeniu mechanizmów ich realizacji, w tym z wykorzysta-
niem mo˝liwoÊci istniejàcych w ramach krajowej i unijnej polityki rozwoju. 

IV. Zasadà rozwoju zrównowa˝onego w wymiarze spo∏ecznym, przestrzennym
i Êrodowiskowym – przez co rozumiemy mo˝liwie niekonfliktowe i solidarne
kszta∏towanie procesów rozwojowych w województwie, w taki sposób, w któ-
rym rozwój dziÊ nie odbywa si´ kosztem mo˝liwoÊci rozwojowych jutro, roz-
wój jednej cz´Êci województwa nie odbywa si´ kosztem mo˝liwoÊci rozwojo-
wych innego obszaru, podniesienie poziomu ˝ycia jednej grupy spo∏ecznej nie
odbywa si´ kosztem poziomu ˝ycia innej grupy, a tak˝e zachowanie uwarunko-
waƒ i potrzeb ochrony Êrodowiska tak, aby poprawa sytuacji pod jednym wzgl´-
dem nie powodowa∏a jednoczeÊnie degradacji w innym miejscu. 
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Ponadto zwracamy uwag´, ˝e przyj´ta strategia post´powania jest i powinna
byç traktowana na ka˝dym etapie – planowania, realizacji, monitorowania i oce-
ny – jako:

• strategia, która ma skutecznie doprowadziç do pozytywnych zmian – co
w konsekwencji wymaga koncentrowania zasobów na ograniczonej liczbie
wybranych priorytetów, zarówno programowych, gospodarczych, spo∏ecz-
nych, jak i obszarowych,

• strategia, która skupia si´ na wywo∏aniu korzystnych efektów przede wszyst-
kim dla rozwoju regionalnego, i która jednoczeÊnie jest narz´dziem zarzà-
dzania politykà rozwoju na poziomie województwa – co w konsekwencji wy-
maga z jednej strony koncentrowania si´ na tworzeniu wartoÊci dodanej na
poziomie regionalnym, a nie traktowania strategii województwa jako êród∏a
finansowania lokalnych strategii rozwoju, z drugiej strony wymaga wi´kszej
aktywnoÊci w∏asnej samorzàdu województwa w inicjowaniu przedsi´wzi´ç
prorozwojowych,

• strategia ca∏oÊciowa, odnoszàcà si´ do dzia∏ania na rzecz „po˝àdanego kie-
runku rozwoju regionu w ogóle”, bez ograniczania zakresu rozstrzygni´ç
wy∏àcznie do obecnych kompetencji w∏adz województwa – zakres tych kom-
petencji mo˝e si´ kszta∏towaç jeszcze przez wiele lat, a wyzwania, przed któ-
rymi stoi region sà od nich niezale˝ne – kompetencje sà zmienne, ale wyzwa-
nia sta∏e,

• strategia, która jest narz´dziem koordynacji wysi∏ków prorozwojowych ró˝-
nych partnerów – która mobilizuje i organizuje wspó∏prac´ ró˝nych podmio-
tów, jest narz´dziem partnerskiej polityki rozwoju, na którà sk∏ada si´ zarów-
no budowanie wi´zi, jak i koordynacja celów,

• strategia, która jest nadrz´dnym dokumentem okreÊlajàcym polityk´ rozwo-
ju województwa i stanowi punkt wyjÊcia do przygotowania bardziej szczegó-
∏owych planów, programów, strategii dziedzinowych i projektów, za pomocà
których strategia b´dzie realizowana.
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ODWA˚NA STRATEGIA

ZwykliÊmy myÊleç o sobie w Ma∏opolsce w dobry sposób. Mamy wyraêne po-
czucie w∏asnej wartoÊci i odr´bnoÊci, kulturowej i intelektualnej si∏y, ˝yciowej
zaradnoÊci i przedsi´biorczoÊci, a jednoczeÊnie przywiàzania do tradycji i dzie-
dzictwa – czy to w skali regionu, czy w skali wielu ma∏ych ojczyzn, które si´
naƒ sk∏adajà. 

Mamy wysokie aspiracje. Chcemy ˝yç na dobrym europejskim poziomie. Nie
chcemy byç regionem jednym z wielu – z racji geopolitycznych zasz∏oÊci ska-
zanym na wiecznà pogoƒ za liderami, którzy decydujà o kierunkach zmian.
Chcemy by Kraków wyrasta∏ na prawdziwie europejskà metropoli´, nasze
przedsi´biorstwa i gospodarstwa konkurowa∏y z powodzeniem w skali mi´dzy-
narodowej, nasze uczelnie by∏y prawdziwie europejskimi uniwersytetami, nasze
dzieci by∏y pe∏noprawnymi Europejczykami, a nasze rodziny ˝y∏y godnie.
Chcemy umacniaç si´ w roli liczàcego si´ partnera dla sàsiadujàcych regionów
– zarówno po polskiej, jak i po s∏owackiej stronie granicy.

Tak ambitne zamierzenia, aby by∏y realne, wymagajà odwa˝nej strategii post´-
powania i konsekwencji w jej realizacji. W przeciwnym razie traciç b´dziemy
nasze szanse. W dzisiejszym Êwiecie globalnego konkurowania liderów i talen-
tów, pracowników i przedsi´biorstw, regionów i krajów, zachowawcza strategia
ma∏ych kroków i drobnych zmian nie wystarczy. Potrzeba wyraênej strategii,
która zmobilizuje spo∏ecznoÊç regionalnà do stawienia czo∏a wyzwaniom dnia
dzisiejszego i jutra oraz zmobilizuje nas wszystkich do jakoÊciowych zmian.

Dzisiaj nie jesteÊmy, ani regionem na tyle wewn´trznie ubogim i zacofanym, aby
ograniczyç si´ do tradycyjnej polityki rozwoju koncentrujàcej si´ na inwesty-
cjach, ani regionem na tyle nowoczesnym i innowacyjnym, aby pozwoliç sobie
na polityk´ rozwoju opartà wy∏àcznie na technologiach, innowacjach i wiedzy.

Jedyny rozsàdny wybór, jakiego mo˝emy dokonaç, to próba po∏àczenia kierun-
ków i instrumentów tradycyjnej prospójnoÊciowej polityki inwestycyjnej i spo-
∏ecznej z nowoczesnà, proinnowacyjnà politykà w∏aÊciwà ju˝ dla gospodarek re-
gionalnych ery poprzemys∏owej. Strategia „Ma∏opolska 2015” stara si´ byç wy-
razem takiego w∏aÊnie podejÊcia. 
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TRZY POLA AKTYWNOÂCI

Majàc na uwadze dzisiejszà i przewidywanà pozycj´ rozwojowà województwa,
uwarunkowania zewn´trzne, dotychczasowe doÊwiadczenia oraz przyj´te za∏o-
˝enia wyjÊciowe zak∏adamy, ˝e strategia rozwoju województwa w latach
2007–2013 koncentrowaç si´ b´dzie na TRZECH POLACH AKTYWNOÂCI:

I – KonkurencyjnoÊç gospodarcza,
II – Rozwój spo∏eczny i jakoÊç ˝ycia,

III – Potencja∏ instytucjonalny,

dla których wytyczone sà odpowiednio TRZY CELE STRATEGICZNE
strategii „Ma∏opolska 2015”:

CEL STRATEGICZNY I:     
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOÂCI GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA – która okreÊli atrakcyjnoÊç i pozycj´ regionu jako miejsca
aktywnoÊci gospodarczej, co jest fundamentem ekonomicznym pomyÊlnoÊci
i standardu ˝ycia mieszkaƒców województwa.

CEL STRATEGICZNY II: 
STWORZENIE WARUNKÓW DLA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU
SPO¸ECZNEGO I WYSOKIEJ JAKOÂCI ˚YCIA – co decyduje o atrakcyj-
noÊci i spójnoÊci regionu jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca zamieszka-
nia oraz pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjnoÊci jako wszechstron-
nego Êrodowiska ˝ycia. 

CEL STRATEGICZNY III: 
WZMOCNIENIE POTENCJA¸U INSTYTUCJONALNEGO
WOJEWÓDZTWA, co jest niezb´dnym narz´dziem realizacji pozosta∏ych zmian.

Cele strategiczne sà rozumiane jako ogólny opis po˝àdanego kierunku zmian
rzeczywistoÊci regionalnej i pozycji regionu w przysz∏oÊci – w d∏ugotermino-
wym horyzoncie czasowym. Innymi s∏owy w sposób najbardziej ogólny mówià
o tym, co i jak chcemy osiàgnàç w perspektywie oddzia∏ywania strategii. 

STRUKTURA STRATEGII

Ka˝de z trzech pól dzia∏ania (A,B,C) obejmuje wyodr´bnione OBSZARY POLITYKI
ROZWOJU – obszary aktywnoÊci, w których samorzàd województwa prowadzi okre-
Êlonà dla danego zagadnienia polityk´. 
Dla ka˝dego z obszarów polityki sformu∏owane sà CELE POÂREDNIE, których osià-
gní ciu podporzàdkowane sà dzia∏ania planowane w ramach danego obszaru, a które
z kolei warunkujà osiàgní cie celów strategicznych. 
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Strategia realizowana jest w ramach dziewí ciu obszarów polityki rozwoju wojewódz-
twa (I–IX). Zakres tematyczny i uk∏ad pól oraz obszarów zosta∏ przedstawiony poni̋ ej:

W ramach poszczególnych obszarów polityki rozwoju w dokumencie strategii
wskazujemy konkretne kierunki, w których realizowane b´dà kluczowe, naj-
wa˝niejsze dla osiàgni´cia celów strategii dzia∏ania i w których koncentrowaç
si´ b´dzie aktywnoÊç merytoryczna i finansowa samorzàdu województwa. 
Kierunki polityki rozwoju rozumiane sà tu jako za∏o˝enia, wskazówki dzia∏ania
w danej dziedzinie wyznaczajàce ramy, wewnàtrz których powinny byç ustala-
ne cele szczegó∏owe interwencji i realizowane  programowanie dzia∏aƒ, ukie-
runkowane na osiàganie konkretnych rezultatów.

W konsekwencji nale˝y przyjàç, ˝e podstawowym narz´dziem realizacji ustalo-
nych kierunków polityki b´dà konkretne strategie sektorowe8 oraz programy
wojewódzkie. Ich katalog jest otwarty – strategia rozwoju województwa wska-
zuje za∏o˝enia programów w oko∏o 40 najwa˝niejszych dziedzinach – niemniej
lista ta mo˝e ulec wzbogaceniu w trybie aktualizacji strategii. 

Podsumowujàc: planowana strategia post´powania uporzàdkowana jest
w struktur´ obejmujàcà trzy poziomy:

• CELE STRATEGICZNE sformu∏owane w trzech POLACH strategii (A, B, C);
• CELE POÂREDNIE odnoszàce si´ do OBSZARÓW polityki rozwoju (I–IX);
• KIERUNKI polityki rozwoju w kluczowych dziedzinach (I.1.–IX.5.), w których

sformu∏owane sà za∏o˝enia do programów wojewódzkich i strategii dziedzinowych.

8 Zgodnie z wymogami ustawowymi na∏o˝onymi na samorzàd województwa

ZAKRES TEMATYCZNY STRATEGIITabela 2 

KONKURENCYJNOÂå
GOSPODARCZA

(A)

ROZWÓJ SPO¸ECZNY
I JAKOÂå ˚YCIA

(B)

I Spo∏eczeƒstwo wiedzy i aktywnoÊci

II Gospodarka regionalnej szansy

III Infrastruktura dla rozwoju regionalnego

IV Krakowski Obszar Metropolitalny

V SpójnoÊç wewnàtrzregionalna

VI Ochrona Êrodowiska

VII Dziedzictwo i przestrzeƒ regionalna

POTENCJA¸
INSTYTUCJONALNY

(C)

VIII Wspó∏praca terytorialna

IX Nowoczesne zarzàdzanie publiczne

POLA STRATEGII OBSZARY POLITYKI ROZWOJU
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SCHEMAT STRATEGII
Schemat 1.
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MIARA SUKCESU  STRATEGII

Celom strategii towarzyszà na ka˝dym poziomie okreÊlone z góry miary sukce-
su – w postaci wymiernych wskaêników osiàgni´ç. Zak∏adamy, ˝e miarà sukce-
su w realizacji strategii b´dzie stopieƒ, w jakim uda si´ wywo∏aç korzystne
zmiany w tych w∏aÊnie, mierzalnych parametrach. I tak: 
• za miar´ sukcesu na poziomie celów strategicznych – w odniesieniu do trzech

pól realizacji strategii – przyjmujemy wskaêniki szerokiego, globalnego od-
dzia∏ywania, w sposób generalny wskazujàce zmiany w profilu spo∏eczno-go-
spodarczym województwa i jego miejscu wÊród regionów polskich i europej-
skich, do których przyczyniç si´ ma realizacja strategii „Ma∏opolska 2015”;

• z kolei miarami sukcesu na poziomie celów poÊrednich – w odniesieniu do
poszczególnych obszarów polityki – sà wskaêniki oddzia∏ywania, które opisu-
jà wprost oczekiwane d∏ugoterminowe, od∏o˝one w czasie i trwa∏e spodzie-
wane efekty dzia∏aƒ województwa; 

• wreszcie dla zachowania wewn´trznej spójnoÊci w kszta∏towanych w oparciu
o dokument strategii „Ma∏opolska 2015” kolejnych dokumentach progra-
mowych (programy wojewódzkie, strategie dziedzinowe itp.) strategia „Ma-
∏opolska 2015” okreÊla równie˝ proponowane wskaêniki osiàgni´ç dla g∏ów-
nych kierunków polityki na poziomie realizacyjnym (na poziomie celów bez-
poÊrednich strategii) – które powinny mieç form´ wskaêników oczekiwanych
rezultatów dzia∏aƒ, rozumianych jako bezpoÊrednie korzyÊci odniesione
z realizacji danego programu lub – innymi s∏owy – oczekiwane, korzystne
zmiany w rzeczywistoÊci, wywo∏ane bezpoÊrednio dzi´ki realizacji danej po-
lityki. Dla zachowania elastycznoÊci zak∏ada si´, ˝e w trakcie formu∏owania
ostatecznych wersji programów i strategii realizacyjnych wskaêniki te mogà
ulegaç modyfikacji, w zale˝noÊci od aktualnych uwarunkowaƒ zewn´trznych
i mo˝liwoÊci realizacyjnych. 

Równolegle na poziomie strategicznym obok wskaêników obiektywnych towa-
rzyszàcà miarà oceny dokonaƒ b´dà:
• wskaêniki opinii – mówiàce o opinii publicznej wyra˝anej na dany temat

przez reprezentatywnych przedstawicieli mieszkaƒców oraz w´˝szych grup
spo∏ecznych b´dàcych odbiorcami poszczególnych cz´Êci strategii. W tym ce-
lu poczàwszy od 2006 r. – traktowanego jako punkt wyjÊcia – zamawiane b´-
dà regionalne, reprezentatywne badania opinii publicznej na temat zagad-
nieƒ uj´tych w poszczególnych polach oraz obszarach polityki rozwoju stra-
tegii „Ma∏opolska 2015”, zaÊ wyra˝one w nich zdanie mieszkaƒców, inwesto-
rów, przedsi´biorców, partnerów spo∏ecznych, osób odwiedzajàcych Ma∏opol-
sk´ itp. – b´dzie istotnym elementem oceny post´pów w osiàganiu celów
strategii. 
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MIARY SUKCESU DLA CELÓW STRATEGICZNYCH STRATEGII 
„MA¸OPOLSKA 2015”

Tabela 3.

WZMOCNIENIE 
KONKURENCYJNOÂCI 

GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA

STWORZENIE WARUNKÓW 
DLA WSZECHSTRONNEGO 
ROZWOJU SPO¸ECZNEGO

I WYSOKIEJ JAKOÂCI ˚YCIA

WZMOCNIENIE 
POTENCJA¸U 

INSTYTUCJONALNEGO

M
IA

R
A

 S
U

KC
ES

U

Opinia publiczna:

Korzystna i poprawiajàca si´ opinia
mieszkaƒców oraz przedsi´biorców
i inwestorów

Opinia publiczna:

Korzystna i poprawiajàca si´ opinia
mieszkaƒców oraz turystów (przy-
jezdnych)

Opinia publiczna:

Korzystna i poprawiajàca si´ opinia
mieszkaƒców oraz partnerów spo-
∏eczno-gospodarczych i interesan-
tów

Miara statystyczna:

• Wzrost poziomu PKB Ma∏opol-
ski w odniesieniu do Êredniej
dla UE-25
- korzystny na  tle Êredniej dla
kraju i pozosta∏ych województw

• Wzrost udzia∏u zatrudnionych
w sektorze us∏ug 
- korzystny na  tle Êredniej dla
kraju, pozosta∏ych województw
oraz Êredniej dla UE-25

• Przyrost przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsi´biorstw 
- korzystny na  tle Êredniej dla
kraju, pozosta∏ych województw
oraz Êredniej dla UE-25

Miara statystyczna:

• Utrzymanie dodatniego salda mi-
gracji do województwa
- na  tle Êredniej dla kraju, pozo-
sta∏ych województw  oraz Êred-
niej dla UE-25

• Malejàce zró˝nicowanie we-
wnàtrzregionalne w uk∏adzie po-
wiatów pod wzgl´dem: 
- wp∏ywów z tytu∏u PIT w przeli-

czeniu na mieszkaƒca, 
- stopy bezrobocia, 
- udzia∏u dzieci w grupie wieko-

wej od 3 lat ucz´szczajàcych do
przedszkola, 

- salda migracji. 

• Przyrost przeci´tnego miesi´cz-
nego dochodu rozporzàdzalnego
na 1 osob´ w gospodarstwie do-
mowym

• Wzrost udzia∏u Êrodków bud˝eto-
wych samorzàdów przeznacza-
nych na edukacj´ i kultur´ 
- korzystne na  tle Êredniej dla

kraju oraz pozosta∏ych woje-
wództw  

Miara statystyczna:

• Wzrost frekwencji wyborczej
w wyborach samorzàdowych
- korzystny na  tle Êredniej dla
kraju, pozosta∏ych województw
oraz Êredniej dla UE-25

• Wzrost stopnia rozwoju e-us∏ug
publicznych 
- korzystny na  tle Êredniej dla
kraju, pozosta∏ych województw
oraz Êredniej dla UE-25

• Rosnàcy udzia∏  Êrodków finanso-
wych przyciàgni´tych do woje-
wództwa przez JST na realizacj´
strategii „Ma∏opolska 2015” z ze-
wn´trznych êróde∏ finansowania
poza RPO*

- korzystny na tle pozosta∏ych wo-
jewództw

C
EL

 
S

TR
AT

EG
IC

ZN
Y

* RPO = regionalny program operacyjny
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POLE A – KONKURENCYJNOÂå GOSPODARCZA
CEL STRATEGICZNY: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOÂCI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA

WARTOÂCI BAZOWE I DOCELOWE WSKAèNIKÓW OSIÑGNI¢å 
USTALONYCH DLA CELU STRATEGICZNEGO W POLU A STRATEGII „MA¸OPOLSKA 2015”

Tabela 4.

Nazwa wskaênika WartoÊç bazowa (wyjÊciowa) èród∏o informacji

Opinia mieszkaƒców, przedsi´-
biorców i inwestorów

do ustalenia Badania opinii mieszkaƒców wo-
jewództwa oraz grupy przedsi´-
biorców i inwestorów prowadzo-
ne na reprezentatywnej próbie –

Poziom PKB Ma∏opolski w od-
niesieniu do Êredniej dla UE-25

Ma∏opolska – 38,8% (2001 r.)
(w 2002 r. 39,5%)
Polska –  44,9% (2001 r.)
UE-25=100 (2001 r.)

„Trzeci Raport o spójnoÊci go-
spodarczej i spo∏ecznej”, 
Eurostat "News release" 45/2005

Ma∏opolska – 54 % 

Udzia∏ zatrudnionych w sekto-
rze us∏ug 

Ma∏opolska – 49,3% (2002 r.)
Polska – 52,0% 
UE-25 –  65,8 % 

„Trzeci Raport o spójnoÊci go-
spodarczej i spo∏ecznej”

Ma∏opolska – 65 % 

Przeci´tne miesi´czne wynagro-
dzenie brutto w sektorze przed-
si´biorstw w Ma∏opolsce w sto-
sunku do Êredniej krajowej 

Ma∏opolska: 89% – 2 171 z∏
(2004 r.)
Polska: 100% – 2 424 z∏

„Informacja o sytuacji spo∏ecz-
no-gospodarczej województw”,
nr 1/2005

Ma∏opolska – 95 %

WartoÊç docelowa 2015
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Opinia mieszkaƒców i turystów
(przyjezdnych)

do ustalenia Badania opinii mieszkaƒców
województwa oraz grupy przy-
jezdnych (turystów) krajowych
i zagranicznych prowadzone na
reprezentatywnej próbie

–

Saldo migracji na pobyt sta∏y na
1000 ludnoÊci (w skali woje-
wództwa)

Ma∏opolska: 1 (2004 r.),
Polska: -0,2 

„LudnoÊç. Stan i struktura
w przekroju terytorialnym. Stan
w dniu 31.12.2004”, GUS

Ma∏opolska: minimum 1

Przeci´tny miesi´czny dochód
rozporzàdzalny na 1 osob´
w gospodarstwie domowym
w Ma∏opolsce w stosunku do
Êredniej krajowej

Ma∏opolska: 94,3% – 641,66 z∏
(2003 r.)
Polska: 100% – 680,5 z∏ (2003 r.)

„Rocznik województwa 2004”,
US w Krakowie; „LudnoÊç. Stan
i struktura w przekroju terytorial-
nym. Stan w dniu 31.12.2004”,
GUS

Ma∏opolska – 98 %

Zró˝nicowanie wewnàtrzregio-
nalne w uk∏adzie powiatów pod
wzgl´dem: 

a/ wp∏ywów z tytu∏u PIT w prze-
liczeniu na pracujàcego bez pra-
cujàcych w rolnictwie

Ma∏opolska: do uzupe∏nienia
Zró˝nicowanie: do uzupe∏nienia

Izba Skarbowa Zró˝nicowanie: 1:2

b/ stopy bezrobocia Ma∏opolska: 15% (31.XII 2004)
Zró˝nicowanie:  1:3,9

„Rocznik województwa 2004”, US
w Krakowie; „LudnoÊç. Stan
i struktura w przekroju terytorial-
nym. Stan w dniu 31.12.2004”,
GUS

Zró˝nicowanie: 1:3

c/ dzieci w grupie wiekowej od
3 lat ucz´szczajàcych do przed-
szkola

Ma∏opolska: 381,7 (2003 r., gru-
pa 3–6lat)
Zró˝nicowanie:  do uzupe∏nienia

Zró˝nicowanie: 1:2,5

d/ salda migracji wewn´trznych
na 1000 ludnoÊci na pobyt sta∏y

Ma∏opolska: 1 (2004 r.)
Zró˝nicowanie:  1:4,5

Zró˝nicowanie:  1:3

POLE B – ROZWÓJ SPO¸ECZNY I JAKOÂå ˚YCIA
CEL STRATEGICZNY: STWORZENIE WARUNKÓW DLA WSZECHSTRONNEGO 

ROZWOJU SPO¸ECZNEGO I WYSOKIEJ JAKOÂCI ˚YCIA

WARTOÂCI BAZOWE I DOCELOWE WSKAèNIKÓW OSIÑGNI¢å 
USTALONYCH DLA CELU STRATEGICZNEGO W POLU B STRATEGII „MA¸OPOLSKA 2015”

Tabela 5.

Nazwa wskaênika WartoÊç bazowa (wyjÊciowa) èród∏o informacji WartoÊç docelowa 2015
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POLE C – POTENCJA¸ INSTYTUCJONALNY
CEL STRATEGICZNY: WZMOCNIENIE POTENCJA¸U INSTYTUCJONALNEGO

WARTOÂCI BAZOWE I DOCELOWE WSKAèNIKÓW OSIÑGNI¢å 
USTALONYCH DLA CELU STRATEGICZNEGO W POLU C STRATEGII „MA¸OPOLSKA 2015”

Tabela 6.

Nazwa wskaênika WartoÊç bazowa (wyjÊciowa) èród∏o informacji

Opinia mieszkaƒców oraz inte-
resantów i partnerów spo∏eczno
-gospodarczych

Do ustalenia Badania opinii mieszkaƒców
województwa oraz grup partne-
rów spo∏ecznych i interesantów
obs∏ugiwanych przez urz´dy,
prowadzone na reprezentatyw-
nej próbie

–

Frekwencja wyborcza w wybo-
rach samorzàdowych

Ma∏opolska – 45,91% (do Sejmiku)
Polska – b.d.
UE – b.d.

Paƒstwowa Komisja Wyborcza Ma∏opolska – 50% 

Udzia∏  Êrodków finansowych
przyciàgni´tych do wojewódz-
twa przez JST na realizacj´ stra-
tegii „Ma∏opolska 2015” z ze-
wn´trznych êróde∏ finansowa-
nia poza RPO

Do ustalenia wg danych dla
roku 2005

Ankieta Do ustalenia w raporcie otwar-
cia strategii 

Stopieƒ rozwoju e-us∏ug pu-
blicznych

38% (2004) Coroczne raporty Cap Gemini –
„Rozwój eGovernment w Polsce”

75% 

WartoÊç docelowa 2015

Czesc pierwsza 25 05  25/05/2006  14:08  Page 52



STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA MA¸OPOLSKIEGO

NA LATA 2007–2013

Cz´Êç II

strony kolorowe 26 05  29/05/2006  11:34  Page 13





53

POLE A – KONKURENCYJNOÂå GOSPODARCZA

KonkurencyjnoÊç mo˝na definiowaç ró˝norodnie. Zgodnie z definicjà przyj´tà
przez OECD konkurencyjnoÊç oznacza zdolnoÊç do generowania w d∏ugim
okresie stosunkowo wysokich dochodów z czynników wytwórczych i wysokiego
poziomu zatrudnienia w warunkach konkurencji mi´dzynarodowej. Konku-
rencyjnoÊç mo˝na zatem rozumieç jako sukces na rynkach, który owocuje ogól-
nym wzrostem dobrobytu. 
W dobie wspó∏czesnej, w warunkach krajów wysokorozwini´tych i tworzàcej si´
gospodarki poprzemys∏owej, powszechnie uznaje si´, ˝e podstawowym mecha-
nizmem rozwoju jest rozwój oparty na tworzeniu, wymianie oraz wykorzysta-
niu informacji i wiedzy – na wykorzystaniu zaawansowanych technologii, na in-
nowacyjnoÊci i kreatywnoÊci. Najszybszy wzrost i najlepsze perspektywy majà
te sektory gospodarki (i te regiony), których konkurencyjnoÊç jest oparta w∏a-
Ênie na tworzeniu i wykorzystywaniu nowej wiedzy – na twórczym zastosowa-
niu dotychczasowych rozwiàzaƒ, na tworzeniu „nowych jakoÊci”, nie znanej
dotàd na odnoÊnym rynku „wartoÊci dodanej”, cz´sto o charakterze niemate-
rialnym, czy wr´cz symbolicznym.
Nie musi to dotyczyç jedynie sektorów bardzo zaawansowanych technologicz-
nie. Kluczowe znaczenie ma nowatorstwo, innowacyjne podejÊcie, umiej´tnoÊç
wymyÊlania i wprowadzania na rynek nowych produktów i us∏ug. W tym uj´-
ciu innowacja to ka˝dy nowy produkt, czy us∏uga zaspokajajàca nowà potrzeb´
lub te˝ istniejàcà potrzeb´ w nowy (nawet jeÊli tylko wymyÊlony, wykreowany)
sposób. OczywiÊcie gospodarka regionalna nie mo˝e sk∏adaç si´ wy∏àcznie z za-
awansowanych technologicznie i innowacyjnych firm, instytucji i organizacji,
jednak to w∏aÊnie one, w d∏u˝szej perspektywie czasu, decydowaç b´dà o jej
mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci. 
Nowoczesna gospodarka rozwija si´ trwale jedynie w powiàzaniu z równole-
g∏ym rozwojem spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy, które stanowi zarówno nie-
zb´dny fundament dzia∏ania przedsi´biorstw (ostatecznie to ludzie sà êród∏em
pomys∏ów), jak i tworzy potencja∏ do wykorzystania oraz rynek dla produktów
i us∏ug (to dobrze zarabiajàcy ludzie sà ich ostatecznymi odbiorcami). Najbar-
dziej efektywny wzrost produktywnoÊci przedsi´biorstw odbywa si´ nie tyle
i nie tylko dzi´ki nowym technologiom, lepszej organizacji pracy i nowocze-
Êniejszym urzàdzeniom, ile dzi´ki lepszym umiej´tnoÊciom pracowników. Bez
nich pozosta∏e czynniki po wyczerpaniu prostych rezerw wydajnoÊci stajà si´
bezproduktywne (pozbawione istotnego znaczenia).
Nie ma innowacji bez wymiany myÊli, idei, know-how i technologii. Rozwój wyra-
sta z ró˝norodnoÊci. Stàd aby wzmocniç regionalnà innowacyjnoÊç trzeba dzia∏aç
dwutorowo. Obok przyciàgania i utrzymywania nowoczesnych inwestycji i post´pu
technologicznego, równie wa˝ne jest przyciàganie i zatrzymywanie twórczych
i utalentowanych ludzi, którzy wzbogacà innowacyjny potencja∏ Ma∏opolski.
Wspó∏czesny trwa∏y rozwój opiera si´ te˝, w coraz wi´kszym stopniu, na sie-
ciach wspó∏pracy – ró˝norodnych i wielostronnych powiàzaniach, dzi´ki któ-
rym mamy szans´ odnajdywaç si´ w zmieniajàcym si´ co dzieƒ otoczeniu.Co-
raz cz´Êciej mówi si´ o sieciowej gospodarce i sieciowym spo∏eczeƒstwie, przy czym
o jakoÊci wzajemnych powiàzaƒ w sieciach wspó∏pracy decydujà g∏ównie dwa ele-
menty: dystans geograficzny i dystans instytucjonalny pomi´dzy uczestnikami.

Polityka
rozwoju
w poszczególnych
polach
strategii

Pole A –
KonkurencyjnoÊç
Gospodarcza 
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Dystans geograficzny wyznaczony jest dziÊ nie tyle przez odleg∏oÊç, ile przez
czas i koszt jej pokonania, a tak˝e, w coraz wi´kszym stopniu, przez jakoÊç po-
∏àczeƒ teleinformatycznych. Im mniej nas dzieli pod tym wzgl´dem od innych
ludzi, organizacji, przedsi´biorstw, regionów, tym wi´ksze sà szanse na efektyw-
nà wymian´ i wspó∏prac´, a w efekcie na faktyczne uczestnictwo i korzystanie
z posiadanej sieci powiàzaƒ. Stàd wynika podstawowe dla rozwoju gospodar-
czego znaczenie infrastruktury komunikacyjnej oraz teleinformatycznej.
W warunkach ma∏opolskich na to t∏o nak∏ada si´ jeszcze specyfika regionalna,
która powoduje, ˝e obraz wzbogacamy o dodatkowe elementy, które kszta∏to-
waç mogà, a w cz´Êci ju˝ kszta∏tujà, naszà regionalnà konkurencyjnoÊç.
Sà to m.in. potencja∏ demograficzny, „odziedziczony”, zakorzeniony w chrze-
Êcijaƒstwie potencja∏ kulturowy, potencja∏ przyrodniczy, w tym potencja∏ ma∏o-
polskich gór i uzdrowisk, uznanie dziedzictwa kultury materialnej i duchowej
oraz dziedzictwa przyrodniczego za istotne elementy ˝ycia mieszkaƒców
i funkcjonowania spo∏ecznoÊci regionalnej, docenienie podstawowego znacze-
nia jakoÊci Êrodowiska przyrodniczego, estetyki krajobrazu dla atrakcyjnoÊci tu-
rystycznej i mieszkalnej Ma∏opolski, uznanie mo˝liwoÊci indywidualnego roz-
woju mieszkaƒców za wa˝ny wyk∏adnik sukcesu rozwoju regionu, wreszcie
uznanie szczególnego znaczenia aktywnych, wybitnych i utalentowanych jed-
nostek dla sukcesu ca∏ej spo∏ecznoÊci  regionalnej. 
Wszystko to sprawia, ˝e w∏aÊnie w Ma∏opolsce mamy szans´ na pogodzenie po-
zytywnych elementów naszego tradycjonalizmu z nowoczesnà europejskoÊcià.
Mamy szans´ staç si´, a mo˝e i wspó∏kszta∏towaç obraz „Nowych Europejczy-
ków” – w twórczy sposób ∏àczàc umiej´tnoÊç radzenia sobie z nowymi okolicz-
noÊciami i aktywne postawy ˝yciowe z silnym poczuciem zakorzenienia w tra-
dycji i utrzymaniem dziedzictwa kultury i przestrzeni. 

Obszary  I–IV:
obejmujà cele o charakterze gospodarczym, które sà si∏à nap´dowà i jedno-
czeÊnie fundamentem realizacji pozosta∏ych celów strategii, a ich osiàganie
b´dzie mia∏o decydujàce znaczenie dla podniesienia atrakcyjnoÊci i konku-
rencyjnoÊci Ma∏opolski jako miejsca lokalizowania i prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej i – w konsekwencji – tworzenia miejsc pracy, gwarancji go-
dziwego standardu ˝ycia mieszkaƒców, a w efekcie regionalnego dobrobytu, 
obejmujà przedsí wzí cia s∏u˝àce w pierwszym rz´dzie, poÊrednio lub bezpoÊrednio:   
promowaniu kultury aktywnoÊci, odpowiedzialnoÊci, kreatywnoÊci i innowacyj-

noÊci indywidualnej, jako podstawy rozwoju gospodarki, przy czym dotyczy to
wszystkich sfer ˝ycia gospodarczego w regionie, z rolnictwem w∏àcznie,

podnoszeniu atrakcyjnoÊci i konkurencyjnoÊci regionu jako przestrzeni fizycz-
nej, spo∏ecznej i symbolicznej, w której funkcjonujà przedsi´biorstwa i przedsi´-
biorcy, naukowcy, twórcy i szeregowi pracownicy, rzemieÊlnicy i rolnicy, s∏owem
wszystkie aktywne osoby i podmioty, które swoim wysi∏kiem przyczyniajà si´ do
bogactwa i sukcesu regionu,

podnoszeniu bezpoÊredniej konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw zlokalizowanych
i lokalizowanych w Ma∏opolsce – przy za∏o˝eniu, ˝e dominujàcym wàtkiem jest
konkurencyjnoÊç regionu jako Êrodowiska dla prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, a nie indywidualne wsparcie bezpoÊrednie.
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Obszar I –
Spo∏eczeƒstwo
wiedzy
i aktywnoÊci

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• wzrost wp∏ywów z tytu∏u podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

generowanych w województwie, w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca, na tle 
pozosta∏ych województw i Êredniej dla kraju

• wzrost  udzia∏u ludnoÊci w wieku 15 lat i wi´cej z wykszta∏ceniem wy˝szym i policealnym
• wzrost stopy zatrudnienia
• wzrost liczby gospodarstw domowych z dost´pem do Internetu 

CEL
POÂREDNI LEPIEJ WYKSZTA¸CENI, TWÓRCZY I PRZEDSI¢BIORCZY MIESZKA¡CY

KIERUNKI POLITYKI

Poprawa 
jakoÊci 

i poziomu 
wykszta∏cenia 
mieszkaƒców 

I.1.

Rozwój 
spo∏eczeƒstwa 
informacyjnego

I.2.

Wsparcie 
indywidualnej 

przedsí biorczoÊci

I.3.

Rozwój 
rynku 
pracy

I.4.

Wsparcie 
i promocja 
talentów

I.5.

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Schemat 2. Obszar I – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Aktywne i wykszta∏cone spo∏eczeƒstwo jest jednym z podstawowych czynników
trwa∏ego rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego Ma∏opolski w najbli˝szej deka-
dzie. Dzia∏ania podejmowane w ramach Obszaru I powinny stworzyç warunki
do budowania spo∏eczeƒstwa potrafiàcego dostosowaç si´ do zmieniajàcego si´
otoczenia oraz majàcego szanse i mo˝liwoÊci wszechstronnego rozwoju.
Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wskazujà, ˝e Ma∏opolanie sà
nieco lepiej wykszta∏ceni od reszty mieszkaƒców Polski. Mimo tej przewagi,
w regionie ma miejsce znaczne zró˝nicowanie w tej dziedzinie. Osoby lepiej
wykszta∏cone wyst´pujà cz´Êciej w du˝ych miastach (wykszta∏cenie wy˝sze
w miastach posiada∏o 16%), zaÊ s∏abiej wykszta∏cone – na terenach wiejskich
(4%), stanowiàcych miejsce zamieszkania przesz∏o po∏owy Ma∏opolan. S∏abo-
Êcià województwa jest brak systemu kszta∏cenia ustawicznego oraz niska Êwia-
domoÊç doros∏ych mieszkaƒców Ma∏opolski w kwestii potrzeby podnoszenia
kwalifikacji przez ca∏e ˝ycie.
Ma∏opolsk´ cechuje silne przywiàzanie do ˝ycia rodzinnego, a tak˝e zadowolenie
z niego. Ma∏opolanie radzà sobie w godzeniu roli rodziców i osób aktywnych za-
wodowo. Sà ludêmi bardzo zaradnymi i du˝o rzadziej, ni˝ pozostali mieszkaƒcy
kraju, korzystajà ze wsparcia oÊrodków pomocy spo∏ecznej (0,57% gospodarstw
domowych, Polska – 1,1%), kompensujàc braki na przyk∏ad pomocà od rodziny
z zagranicy. Sà to istotne atuty, które mogà uruchomiç kluczowy mechanizm roz-
woju spo∏ecznego, jakim sà w∏aÊciwe postawy wobec pracy i wyzwaƒ cywilizacyj-
nych. Wymaga to jednak wspierania pod tym kàtem polityk rodzinnych.
Mimo niskiego rejestrowanego bezrobocia w województwie (14,2% na koniec
maja 2005 r. dla Ma∏opolski, wobec 18,8% dla kraju), mo˝na spodziewaç si´
wysokiego poziomu bezrobocia ukrytego na obszarach wiejskich, gdy˝ nadwy˝-
ki si∏y roboczej by∏y wch∏aniane przez indywidualne gospodarstwa rolne.
W strukturze bezrobotnych na szczególnà uwag´ zas∏ugujà d∏ugotrwale bezro-
botni, czyli kategoria od wielu lat nieustannie wzrastajàca (64,9% ogó∏u bezro-
botnych). Ponadto, na skutek starzenia si´ spo∏eczeƒstwa, b´dzie nast´powa∏
znaczny przyrost kategorii osób w wieku niemobilnym (45–59/64), które wy-
magaç b´dà szczególnej pomocy.
Ma∏opolska nale˝y do regionów, gdzie liczba przedsi´biorstw nale˝y do najwy˝-
szych. Na koniec 2004 r. w województwie zarejestrowanych by∏o 288,8 tys.
podmiotów gospodarczych. Ma∏opolskie firmy stanowià 8% firm w kraju, co
daje nam 5 miejsce wÊród regionów o najwi´kszej liczbie zarejestrowanych
przedsi´biorstw. JednoczeÊnie Ma∏opolsk´ charakteryzuje du˝e zró˝nicowanie
aktywnoÊci gospodarczej. W gminach miejskich funkcjonuje wi´kszoÊç przed-
si´biorstw (w miastach funkcjonuje 53% firm, w gminach miejsko-wiejskich
26%, a na terenach wiejskich 21%). Ârednio w Ma∏opolsce zarejestrowanych
jest 88 podmiotów na 1000 mieszkaƒców, lecz 15 z 22 powiatów nie osiàga tej
Êredniej. W Êwietle tych danych istnieje potrzeba realizacji dzia∏aƒ na rzecz
wspierania postaw aktywnoÊci i zaradnoÊci dla rozwoju przedsi´biorczoÊci Ma-
∏opolan. Podejmowane b´dà dzia∏ania wspierajàce aktywnoÊç, tak by przy-
czynia∏y si´ do powstawania nowych przedsi´biorstw.
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O stopniu rozwoju cywilizacyjnego spo∏eczeƒstwa Êwiadczy nie tylko infra-
struktura, ale i poziom wykorzystania przez ludzi technologii informacyjno-te-
lekomunikacyjnych. Pod wzgl´dem ∏àczy telefonicznych (32,7%, dla Polski
32,1%), wyposa˝enia w komputery osobiste gospodarstw domowych (29,4% dla
Polski 25,1%) oraz pod∏àczenia do Internetu (13,3% dla Polski 12,4%) Ma∏o-
polska odwzorowuje Êrednie charakterystyki dla Polski bàdê minimalnie je
przewy˝sza, przy równoczeÊnie du˝ym zró˝nicowaniu regionalnym.

STRATEGIA POST¢POWANIA

W ramach obszaru przewiduje si´ dzia∏ania ukierunkowane na:
Dostosowanie wykszta∏cenia mieszkaƒców do potrzeb rynku pracy i gospo-
darki, podniesienie kwalifikacji i umiej´tnoÊci, zapewnienie przez system
edukacji wszechstronnego rozwoju ucznia ze szczególnym uwzgl´dnieniem
aspektów wychowawczych oraz kszta∏towania postaw patriotycznych i to˝-
samoÊci regionalnej.
Wspieranie rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego i upowszechnienie do-
st´pu do informacji. Wykorzystywanie najnowszych zdobyczy naukowych
oraz technik informacyjnych w codziennym ˝yciu i dzia∏aniu mieszkaƒców.
Stymulowanie i wspieranie przedsi´biorczoÊci, szczególnie w zakresie two-
rzenia nowych firm lub wspierania ju˝ istniejàcych. Wi´kszy poziom przed-
si´biorczoÊci stanie si´ równie˝ czynnikiem sprzyjajàcym realizacji nowych
pomys∏ów i budowaniu przewagi konkurencyjnej Ma∏opolski w Europie.
Wzrost poziomu aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia mieszkaƒców, stop-
niowe zmniejszanie poziomu bezrobocia i rozwiàzywanie problemów z nim
zwiàzanych (m.in. d∏ugotrwa∏e bezrobocie).
Tworzenie zró˝nicowanych form skutecznego wsparcia dla osób szczególnie
utalentowanych w ró˝nych dziedzinach tak, aby w∏aÊnie w Ma∏opolsce zna-
laz∏y warunki do rozwoju i spo˝ytkowania swojego potencja∏u.

KIERUNKI POLITYKI – 
ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW REALIZACYJNYCH

Poprawa jakoÊci i poziomu wykszta∏cenia mieszkaƒców

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost udzia∏u 22-latków posiadajàcych co najmniej wykszta∏cenie Êrednie
(ISCED 3) dla reprezentacji grupy wiekowej 20–24 lata,
wzrost udzia∏u wydatków publicznych ogó∏em na edukacj´ w PKB, 
wzrost udzia∏u mieszkaƒców uczestniczàcych w ustawicznym szkoleniu za-
wodowym. 

Obszar I –
Spo∏eczeƒstwo
wiedzy
i aktywnoÊci
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za∏o˝enia programowe:

Rozwój systemu kszta∏cenia, w tym kszta∏cenia ustawicznego, poprzez m.in.
Utworzenie sieci doradców edukacyjnych wspartej siecià informatycznà,

Propagowanie idei kszta∏cenia ustawicznego oraz Êwiadczenie us∏ug dotyczà-
cych podnoszenia i/lub zmiany kwalifikacji na ró˝nych etapach ˝ycia, w tym
na przyk∏ad utworzenie jednej lub kilku samorzàdowych oÊrodków meto-
dycznych kszta∏cenia ustawicznego,
Rozwój postaw zwiàzanych z uczeniem si´ przez ca∏e ˝ycie oraz korzystania
z poradnictwa i kszta∏cenia zawodowego,
Wprowadzenie rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych uczestnictwo osób starszych w sys-
temie kszta∏cenia ustawicznego,
Permanentne badanie rynku pracy i dostosowanie kierunków kszta∏cenia do
potrzeb. 

Poprawa szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y, w tym:
Projekty stypendialne, sta˝owe i praktyki zawodowe,
Wsparcie m∏odzie˝y szczególnie aktywnej edukacyjnie i uzdolnionej,
Pomoc m∏odzie˝y w rozpocz´ciu kariery poprzez dofinansowanie projektów
twórczych oraz szkoleƒ z zakresu przedsi´biorczoÊci,
Wdra˝anie programów wychowawczych o tematyce regionalnej, kulturowej,
patriotycznej oraz przygotowujàcej do pe∏nienia ról rodzinnych, 
Wdra˝anie programów upowszechniajàcych kultur´ fizycznà,
Opracowanie i stworzenie systemu zach´t dla pracodawców do organizowa-
nia praktyk zawodowych. 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym:
Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej szkó∏ wy˝szych,
Rozwój infrastruktury kszta∏cenia ustawicznego,
Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej szkó∏ i placówek oÊwiatowych
ze szczególnym uwzgl´dnieniem bazy praktycznej nauki zawodu,
Rozwój infrastruktury wychowawczej, w tym s∏u˝àcej rozwojowi kultury fi-
zycznej.

Rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego 

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczby uczestników kursów e-learningowych, 
wzrost liczby u˝ytkowników korzystajàcych z informacji na stronach inter-
netowych instytucji publicznych,
wzrost liczby u˝ytkowników korzystajàcych z formularzy urz´dowych do-
st´pnych w Internecie, 

wzrost liczby osób zatrudnionych w bran˝y ICT. 

Czesc druga 27 05  29/05/2006  11:21  Page 6



59

Obszar I –
Spo∏eczeƒstwo
wiedzy
i aktywnoÊci

za∏o˝enia programowe:

Poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców Ma∏opolski i wzmocnienie spójnoÊci spo-
∏ecznej poprzez upowszechnianie nowoczesnych technologii, w tym:

Tworzenie i rozbudowa zintegrowanych us∏ug publicznych dost´pnych na
ró˝nych platformach cyfrowych (na zasadzie interoperacyjnoÊci) – telefonia
komórkowa, 3G, VoIP, telewizja cyfrowa, Internet itp., umo˝liwiajàcych ko-
rzystanie z nich 24 godziny na dob´,
Tworzenie i rozbudowa systemów us∏ug edukacyjnych (szkolenia dla ró˝-
nych grup spo∏ecznych, e-learning) majàcych poprawiç umiej´tnoÊci stoso-
wania technologii informacyjnych przez mieszkaƒców,
Stworzenie systemu szkoleƒ dla pracowników instytucji publicznych i eduka-
cyjnych (nauczyciele, pracownicy bibliotek i telecentrów), zajmujàcych si´
promocjà spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Êrodowisku lokalnym,
Tworzenie rozwiàzaƒ teleinformatycznych wzmacniajàcych spójnoÊç spo-
∏ecznà i udzia∏ mieszkaƒców w ˝yciu publicznym, w tym stymulowanie ak-
tywnego udzia∏u w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym
(e-demokracja),
Promocja spo∏eczeƒstwa informacyjnego,
Zwi´kszenie poziomu inwestycji w zakresie badaƒ nad ICT i wdra˝ania in-
nowacyjnych rozwiàzaƒ w gospodarce regionu, w tym:
•Stworzenie systemu wsparcia dzia∏aƒ innowacyjnych i inwestycyjnych w za-

kresie  rozwoju bran˝y ICT poprzez koordynacj´ dzia∏aƒ jednostek akade-
mickich, badawczo-rozwojowych i przedsi´biorstw ICT w tworzeniu
i wdra˝aniu nowych rozwiàzaƒ teleinformatycznych,

•Stworzenie systemu wsparcia dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw dzia∏a-
jàcych w bran˝y IT,

•Podejmowanie inicjatyw zmierzajàcych do tworzenia nowych miejsc pracy
w bran˝y ICT,   

•Stworzenie systemu rozwoju kadr dla potrzeb sektora innowacyjnych tech-
nologii i ICT.

Wsparcie indywidualnej przedsi´biorczoÊci – wsparcie 
dla powstania i rozwoju ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP)

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost wskaênika przedsi´biorczoÊci w stosunku do innych województw,
wzrost zatrudnienia w sektorze MSP
malejàce zró˝nicowanie aktywnoÊci gospodarczej wed∏ug powiatów
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za∏o˝enia programowe:

Przewidywane dzia∏ania koncentrowaç si´ b´dà na nast´pujàcych polach:
Rozwój instrumentów wsparcia dla rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà i istniejàcych MSP, w tym:
• wsparcie finansowe podstawowe i inwestycyjne, 
• rozwój instrumentów mikrofinansowych.
Rozwój przedsi´biorczoÊci oraz dzia∏alnoÊci oko∏orolniczej i pozarolniczej na
terenach wiejskich, w tym:
• promocja przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich, 
• mikropo˝yczki na podejmowanie dzia∏alnoÊci pozarolniczej i oko∏orolniczej,
• inkubatory przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich.
Wsparcie szkoleniowe, doradcze i informacyjne dla rozpoczynajàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà i istniejàcych MSP, w tym:
• szkolenia w zakresie przedsi´biorczoÊci i praktyki prowadzenia dzia∏alnoÊci

gospodarczej, 
• zindywidualizowane us∏ugi doradcze dla mieszkaƒców decydujàcych si´ na

za∏o˝enie firmy, 
• szkolenia dostosowawcze do danego sektora, 
• promocja i popularyzacja postaw przedsi´biorczych, 
• wsparcie powstawania i rozwoju przedsi´biorstw rodzinnych. 
Rozwój infrastruktury dla nowych i istniejàcych firm, w tym:
• tworzenie inkubatorów, 
• organizowanie centrów aktywnoÊci gospodarczej, 
• tworzenie centrów edukacji. 

Szczególna uwaga poÊwi´cona zostanie przedsi´biorstwom wykorzystujàcym
w dzia∏alnoÊci gospodarczej wiedz´, innowacje i nowoczesne technologie.

Rozwój rynku pracy – stworzenie wszystkim mieszkaƒcom
Ma∏opolski szans rozwoju zawodowego i zatrudnienia

wskaêniki osiàgni´ç: 

zmniejszenie si´ udzia∏u osób pozostajàcych bez pracy powy˝ej 24 miesi´cy
w grupie bezrobotnych ogó∏em,
wzrost stopy ponownego zatrudnienia osób uczestniczàcych w programach
rynku pracy finansowanych ze Êrodków publicznych, 
wzrost poziomu uczestnictwa mieszkaƒców w kszta∏ceniu ustawicznym.
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za∏o˝enia programowe:

Rozwój postaw zwiàzanych z przystosowaniem do wymagaƒ rynku pracy,
w tym:

Âwiadczenie us∏ug w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej,
Poradnictwo zawodowe skierowane na identyfikowanie i rozwijanie postaw
aktywnych i kompetencji przedsi´biorczych,
Rozwój postaw zwiàzanych z korzystaniem z poradnictwa i kszta∏cenia za-
wodowego.
Wyrównywanie szans w zakresie dost´pu do rynku pracy i awansu zawodo-
wego, w tym:
• Wyrównanie szans kobiet w zakresie dost´pu do awansu zawodowego,
• Prze∏amywanie barier utrudniajàcych osobom niepe∏nosprawnym znalezie-

nie zatrudnienia,
• U∏atwienie powrotu na rynek pracy osobom d∏ugotrwale bezrobotnym,
• Aktywizacja ludnoÊci wiejskiej w obszarach dzia∏alnoÊci gospodarczej

o charakterze oko∏orolniczym lub pozarolniczym,
• Wsparcie dla rodzin, w których minimum jedno z rodziców jest osobà bez-

robotnà.
Budowanie dialogu i partnerstwa instytucji rynku pracy w rozwiàzywaniu lo-
kalnych problemów zwiàzanych z zatrudnieniem i bezrobociem: 
• Promocja i realizacja lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia,
• Udzia∏ organizacji pozarzàdowych w rozwiàzywaniu lokalnych problemów

zwiàzanych z rynkiem pracy.
Tworzenie warunków i rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników
instytucji rynku pracy w zakresie umiej´tnego doradztwa i wspierania osób
poszukujàcych zatrudnienia oraz tworzenie efektywnego partnerstwa,
w tym:
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poÊredników pracy i doradców za-

wodowych, szczególnie w zakresie poradnictwa indywidualnego,
• Wprowadzenie nowoczesnych technologii w Êwiadczeniu us∏ug poÊrednic-

twa pracy i poradnictwa zawodowego,
• Wypracowanie procedur wspó∏pracy mi´dzy instytucjami rynku pracy

w zakresie przep∏ywu, kierowania klientów, wymiany informacji,
• Stworzenie platformy w zakresie poradnictwa zawodowego i kszta∏cenia

ustawicznego.
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Wsparcie i promocja talentów

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost udzia∏u dzieci obj´tych zaj´ciami przedszkolnymi,
wzrost udzia∏u dzieci i m∏odzie˝y obj´tych zaj´ciami dodatkowymi,
wzrost liczby ma∏opolskich laureatów nagród oraz finalistów olimpiad i kon-
kursów krajowych i mi´dzynarodowych w ró˝nych dziedzinach. 

za∏o˝enia programowe:

Stworzenie korzystnych warunków dla ujawniania si´ i rozwijania talentów
mieszkaƒców województwa (szczególnie wÊród dzieci i m∏odzie˝y), w tym:

Zapewnienie powszechnego, równego dost´pu do wychowania przedszkol-
nego oraz dodatkowych zaj´ç dla dzieci,

Systemowe wsparcie uzdolnionej m∏odzie˝y poprzez stypendia oraz nagrody
w ró˝nych dziedzinach, szczególnie w dziedzinach priorytetowo traktowa-
nych w strategii (kultura, turystyka, sport, nauki Êcis∏e i in˝ynierskie, infor-
matyka),
Pomoc dla wybitnych m∏odych naukowców, twórców, artystów i sportowców
w rozpocz´ciu kariery m.in. poprzez stypendia, dofinansowanie ich projek-
tów oraz rozwój kompetencji (z zagranicznym funduszem stypendialnym
w∏àcznie).

Zapobieganie odp∏ywaniu z województwa wybitnych jednostek, które nie znaj-
dujà tu wystarczajàcych warunków dla realizacji swoich talentów, w tym:

 Systemowe wsparcie projektów wybitnych naukowców, twórców, artystów
i sportowców z Ma∏opolski, które wpisujà si´ w cele strategii,

 Wsparcie doskonalenia warsztatu naukowego, twórczego, artystycznego,
sportowego w ramach programów pobytowych i sta˝owych, warsztatów mi-
strzowskich i szkó∏ letnich, w tym wed∏ug formu∏y twórca (mistrz)–instytu-
cja–uczeƒ.
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KIERUNKI POLITYKI

CEL
POÂREDNI

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• wzrost wytworzonej w województwie wartoÊci dodanej brutto 

w przeliczeniu na 1 pracujàcego na tle pozosta∏ych województw 
oraz  Êredniej dla kraju 

• wzrost wolumenu eksportu w przeliczeniu na mieszkaƒca na tle 
pozosta∏ych województw oraz Êredniej dla UE-25 

• wzrost nak∏adów ogó∏em na badania i rozwój w przeliczeniu 
na 1 mieszkaƒca, w tym w sektorze prywatnym, na tle pozosta∏ych 
województw oraz Êredniej dla UE-25 

• wzrost udzia∏u pracujàcych w sektorze us∏ug rynkowych 
w stosunku do Êredniej dla kraju oraz UE-25

Wsparcie 
mi´dzynarodowej 
konkurencyjnoÊci 

ma∏opolskich 
przedsi´biorstw 

i instytucji 

II.1.

Rozwój 
innowacji 

oraz 
nowoczesnych 

technologii

II.2.

Zrównowa˝one
rolnictwo, 

w tym  
rolnictwo 

ekologiczne

II.3.

Przyciàganie 
bezpoÊrednich 

inwestycji 
do regionu

II.4.

Rozwój 
przemys∏ów 

czasu 
wolnego

II.5.

Rozwój 
przemys∏ów 
w∏asnoÊci 

intelektualnej

II.6.

KONKURENCYJNA I TWÓRCZA, WYKORZYSTUJÑCA INNOWACJE
I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE GOSPODARKA

Schemat 3. Obszar II – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA
W 2003 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca
w Ma∏opolsce wyniós∏ 18 522 z∏, co sytuowa∏o województwo ma∏opolskie na 10
miejscu w kraju. W okresie od 1999 do 2003 r. jego poziom systematycznie
wzrasta∏, podobnie jak poziom wartoÊci dodanej brutto (WDB) – na przestrze-
ni 5 lat wskaêniki te wzros∏y o oko∏o 31%. RównoczeÊnie korzystnie zmienia si´
struktura wartoÊci dodanej brutto – maleje odsetek WDB wytworzonej przez
przemys∏, budownictwo oraz gospodark´ rolno-leÊnà na rzecz us∏ug rynkowych
i nierynkowych.
WartoÊç eksportu województwa ma∏opolskiego w 2004 r. wynios∏a 3 669,4 mln
USD, wykazujàc wzrost o 2 166,1 mln USD w porównaniu z 2000 r. W latach
2000–2004 eksport województwa wzrós∏ o 144%, zaÊ Êrednia roczna dynamika
wartoÊci eksportu wynosi∏a 25,1%, co plasuje region powy˝ej Êredniej krajowej
(22,7%). Udzia∏ eksportu w produkcji sprzedanej Ma∏opolski wzrós∏ z 18,5%
w 2000 r. do 33,8% w 2004 r., co oznacza, ˝e tempo wzrostu eksportu by∏o
wy˝sze od tempa wzrostu produkcji. WartoÊç eksportu per capita wynios∏a
w 2004 r. 1 126 USD – w porównaniu do 465 USD w 2000 r. Ma∏opolska na-
le˝y jednak wcià˝ do regionów, które majà mniejszy udzia∏ w eksporcie z Pol-
ski (5,5%) zarówno w stosunku do udzia∏u w wytwarzaniu PKB, jak i produk-
cji sprzedanej (7%). 
W 2003 r. ma∏opolski przemys∏, podobnie jak przemys∏ w ca∏ym kraju, zaczà∏ wy-
kazywaç oznaki o˝ywienia, po okresie recesji rozpocz´tej w 2000 r. Jednà z nich
jest wzrastajàca liczba przedsi´biorstw przemys∏owych zatrudniajàcych powy˝ej
9 osób (prowadzàcych ksi´gi rachunkowe), które wytwarzajà podstawowà wiel-
koÊç produkcji w skali województwa. Liczba wspomnianych przedsi´biorstw spa-
da∏a systematycznie w okresie 1999–2002 (z 1 088 do 1 039), by w 2003 r. wzro-
snàç (do 1 070) – dokonywa∏o si´ to w podobnym tempie jak w ca∏ym kraju. 
Mi´dzy 2001 a 2004 r. liczba nowo zarejestrowanych przedsi´biorstw w woje-
wództwie ma∏opolskim zmniejszy∏a si´ z oko∏o 24,9 tys. do nieco ponad 17 tys.,
a wi´c o oko∏o 30%. Zwiàzane to by∏o g∏ównie z ponad 30-procentowym
zmniejszeniem si´ liczby osób fizycznych zak∏adajàcych w∏asne przedsi´bior-
stwa (zak∏ady osób fizycznych stanowià oko∏o 90% wszystkich nowo rejestrowa-
nych przedsi´biorstw). Nieco mniej, bo o ok. 35% zmniejszy∏a si´ we wspo-
mnianym okresie liczba rejestrowanych spó∏ek cywilnych. Natomiast liczba no-
wozarejestrowanych spó∏ek handlowych, po gwa∏townym spadku w 2002 r.,
wróci∏a w 2004 r. mniej wi´cej do poziomu z roku 2001. Tendencje w zakresie
tworzenia nowych firm obserwowane w województwie ma∏opolskim sà dok∏ad-
nym odbiciem sytuacji istniejàcej w ca∏ym kraju. Systematyczny spadek liczby
nowotworzonych zak∏adów osób fizycznych spowodowany jest z jednej strony
niskim tempem dochodów nominalnych ludnoÊci (w niektórych latach ni˝szym
ni˝ tempo wzrostu cen), a z drugiej strony istniejàcymi barierami rozwoju
przedsi´biorczoÊci, zniech´cajàcymi spo∏eczeƒstwo do pracy na w∏asny rachu-
nek. Do takich barier zaliczyç mo˝na na przyk∏ad zwi´kszajàcy si´ zakres biu-
rokratycznych regulacji kr´pujàcych swobod´ gospodarczà. Mi´dzy rokiem
1999 a 2003 liczba mikroprzedsi´biorstw w województwie ma∏opolskim
zmniejszy∏a si´ o 7,5% (w skali kraju o 6,3%). Nie spowodowa∏o to jednak spad-
ku liczby pracujàcych w mikroprzedsi´biorstwach. 
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Sta∏o si´ tak ze wzgl´du na istotny wzrost zatrudnienia w nale˝àcych do tej
grupy firmach posiadajàcych osobowoÊç prawnà. 
Od 1999 r. systematycznie rosnà w województwie nak∏ady na dzia∏alnoÊç ba-
dawczo-rozwojowà (B+R). W przeliczeniu na mieszkaƒca w 1999 r. wynosi∏y
134 z∏, a w 2003 – 160 z∏. W relacji do PKB nak∏ady na B+R stanowi∏y
w 2002 r. 0,9%. Niestety w ogólnej kwocie nak∏adów w latach 2002 i 2003
ros∏y wydatki bie˝àce, mala∏y natomiast wydatki inwestycyjne. 

STRATEGIA POST¢POWANIA
Rozwój województwa jest bezpoÊrednio zwiàzany z umacnianiem regionalnej
gospodarki, procesem rozumianym jako prowadzenie dzia∏aƒ na rzecz osiàgni´-
cia ciàg∏ej i d∏ugotrwa∏ej zdolnoÊci firm do sprzeda˝y swoich us∏ug i towarów
w warunkach globalnej konkurencji.
Wsparcie konkurencyjnoÊci regionalnej jest procesem kompleksowym, obejmu-
jàcym ca∏y obszar Ma∏opolski. Zasada zrównowa˝onego rozwoju, w tym przy-
padku, rozumiana jest jako identyfikowanie obszarów, w których spo∏ecznoÊci
lokalne mogà osiàgnàç konkurencyjnoÊç regionalnà i wspieranie ich. Przy tych
za∏o˝eniach konkurencyjnoÊç regionalna i zrównowa˝ony rozwój nie wyklucza-
jà si´, wr´cz przeciwnie – sà komplementarne.
W oparciu o diagnoz´ stanu gospodarki Ma∏opolski zidentyfikowano prioryte-
towe obszary wsparcia konkurencyjnoÊci regionalnej w najbli˝szych latach:

wsparcie konkurencyjnoÊci firm na rynkach mi´dzynarodowych,
wsparcie pozyskiwania bezpoÊrednich inwestycji, 
wsparcie dzia∏aƒ proinnowacyjnych, wykorzystania wysokich technologii
i rozwoju firm wykorzystujàcych zaawansowane technologie oraz wykorzy-
stujàcych w∏asnoÊç intelektualnà,
wsparcie pozarolniczej aktywizacji obszarów wiejskich,
wsparcie przemys∏ów czasu wolnego jako ga∏´zi gospodarki (w tym turysty-
ki uzdrowiskowej, sportu i rekreacji). 

Istotnà zmianà w stosunku do dotychczasowej polityki rozwoju jest w∏àczenie
w sfer´ gospodarczà turystyki oraz us∏ug towarzyszàcych. PodejÊcie to uwarun-
kowane jest identyfikacjà turystyki jako kluczowej bran˝y w kontekÊcie tak kon-
kurencyjnoÊci regionalnej jak i roli jakà odgrywa dla zrównowa˝onego rozwoju.
Efektem prac diagnostycznych jest ustalenie strategicznych obszarów rozwoju
gospodarczego w Ma∏opolsce, do których zalicza si´:

Eksport towarów i us∏ug (ze wzgl´du na wolny wzrost popytu wewn´trzne-
go oraz niski wzrost si∏y nabywczej),
Nap∏yw bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych oraz wzrost inwestycji
przedsi´biorstw lokalnych,
Komercjalizacj´ badaƒ naukowych,
Inwestycje publiczne w obszarze infrastruktury technicznej, w tym ochrony Êrodowi-
ska i ∏àcznoÊci, zw∏aszcza zwí kszajàcych dost́ pnoÊç inwestycyjnà subregionu pó∏noc-
nego, szczególnie Tarnowa i powiatu tarnowskiego ziemskiego.
Rozwój infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury dla rynkowych us∏ug
zdrowotnych, rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych i leczniczych, a tak˝e ba-
zy hotelarsko-gastronomicznej, zw∏aszcza w subregionie po∏udniowym.
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Rozwój pozarolniczej dzia∏alnoÊci na terenach wiejskich,
Rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym skojarzonego z agroturystykà,
zw∏aszcza w regionie Karpackim. 

KIERUNKI POLITYKI – 
ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW REALIZACYJNYCH

Wsparcie mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci ma∏opolskich przed-
si´biorstw i instytucji 

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost wolumenu eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca, 
wzrost liczby regularnie eksportujàcych przedsi´biorstw, 
wzrost udzia∏u krajów pozaeuropejskich w ca∏kowitej wartoÊci eksportu.

za∏o˝enia programowe:

Stworzenie ram prawnych pomocy publicznej na poziomie województwa
w obszarze rozwoju eksportu,
Zbudowanie struktury realizacji programu w oparciu o partnerów spo∏ecz-
nych,
Wdra˝anie poÊrednich i bezpoÊrednich narz´dzi wsparcia.

W ramach programu przewiduje si´ w szczególnoÊci nast´pujàce dzia∏ania:
Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie umi´dzynaradawiania ma-
∏opolskiej gospodarki,
Fundusz dotacji inwestycyjnych,
Umi´dzynaradawianie przedsi´biorstw,
Instrumenty finansowe (dop∏aty do kredytów, ubezpieczenia),
Fundusz wsparcia nowoczesnych technologii.

Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii – podniesienie
poziomu innowacyjnoÊci firm w województwie i wzmocnienie kon-
taktów sieciowych instytucji zwiàzanych z innowacyjnoÊcià regionu

wskaêniki osiàgni´ç: 
procentowy wzrost nak∏adów na dzia∏alnoÊç innowacyjnà przedsi´biorstw, 
wzrost liczby nowych patentów,
wzrost liczby dokonanych transferów technologii z instytucji sektora badaw-
czo-rozwojowego  do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
wzrost liczby studentów obj´tych programami nauczania umo˝liwiajàcymi
rozwój kultury innowacyjnej oraz zwiàzanej z nowoczesnymi technologiami.
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za∏o˝enia programowe:
Podstawowym narz´dziem rozwoju innowacji jest Regionalna Strategia Innowacji. 
Kluczowe przewidywane dzia∏ania obejmujà: 

Opracowanie programu rozbudowy instrumentów finansowego wsparcia dla
rozwoju innowacyjnoÊci i nowoczesnych technologii,
Zbudowanie struktury realizacji programu z uwzgl´dnieniem wspó∏pracy
partnerów spo∏ecznych,
Opracowanie zmian programów kszta∏cenia w celu ich dostosowania do wy-
magaƒ rozwoju  nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki regionu. 

Do realizacji w/w przewidziano nast´pujàce dzia∏ania:
Zwi´kszenie oferty wspierajàcej finansowanie przez przedsi´biorców i inne
podmioty projektów innowacyjnych oraz z obszaru nowoczesnych technologii,
Zwi´kszenie dost´pu przedsi´biorców do innowacyjnych i nowoczesnych
technologii (system ulg i zach´t),
Udost´pnienie nowoczesnej infrastruktury dla rozwoju nowych i nowocze-
snych  technologii oraz us∏ug,
Stworzenie systemu wsparcia dla tworzenia i rozwoju parków innowacyj-
nych technologii i ICT,
Pog∏´bienie wspó∏pracy uczelnia–przedsi´biorstwo,
Utworzenie systemu pozyskiwania danych na temat stanu innowacyjnoÊci
w województwie – w tym powstanie centrów informacji na temat nowych
technologii,
Uruchomienie mechanizmów kojarzenia biznesu z oÊrodkami innowacji
i nowych technologii w zakresie ich dalszego transferu,
Promocja zewn´trzna województwa ma∏opolskiego jako regionu innowacyj-
nych technologii.

Zrównowa˝one rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne
wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost area∏u i udzia∏u gospodarstw ekologicznych wÊród wszystkich gospo-
darstw rolnych,
wzrost przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich.

za∏o˝enia programowe:
Najwa˝niejsze dzia∏ania obejmà:

Wsparcie dla rozwijania wielofunkcyjnoÊci gospodarstw rolnych,
Popraw´ struktury obszarowej gospodarstw (g∏ównie poprzez upowszech-
nienie dzier˝aw i scalenia ziemi rolniczej), dzia∏anie na rzecz poprawy roz-
∏ogu ziemi, wielkoÊci pól i legalizacji statusu w∏adania ziemià rolniczà,
Zrównowa˝one dzia∏ania produkcyjno – ekologiczne w rolnictwie, zapobie-
gajàce dezagraryzacji obszarów,
Promowanie przedsi´biorczoÊci w rolnictwie i gospodarstwach, w tym
wsparcie dla pozyskiwania Êrodków pomocowych,
Wsparcie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego – mikropo˝yczki,
fundusz pomostowy, fundusz dotacji, promocja i wsparcie doradcze i mar-
ketingowe dla rozwoju upraw, hodowli i przetwórstwa ekologicznego,
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• Wsparcie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci oraz
markowych produktów ˝ywnoÊciowych – mikropo˝yczki, fundusz dotacji,
promocja oraz wsparcie doradcze i marketingowe,

• Wsparcie dla rozwoju upraw roÊlin energetycznych,
• Promocja i wsparcie dla post´pu biologicznego w rolnictwie, w tym dla ho-

dowli ras lokalnych, uprawy rzadkich – lokalnych odmian owoców, wapnowa-
nia itp.,

• Rozwój prywatnego, obok publicznego, doradztwa rolniczego,
• Budowanie efektywnych powiàzaƒ: produkcja rolnicza–przetwórstwo–mar-

keting i dystrybucja, 
• Wsparcie marketingu i dystrybucji produktów ma∏opolskiego rolnictwa na

rynku krajowym i rynkach mi´dzynarodowych. 

Przyciàganie bezpoÊrednich inwestycji do regionu

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost nak∏adów inwestycyjnych w Ma∏opolsce, 
wzrost wartoÊci BIZ (bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych) w uj´ciu
rocznym, 
wzrost udzia∏u Ma∏opolski w wartoÊci BIZ w uj´ciu krajowym.

za∏o˝enia programowe:

Stworzenie ram prawnych pomocy publicznej na poziomie województwa w ob-
szarze wsparcia i promocji inwestycji.
Zbudowanie struktury realizacji programu w oparciu o partnerów spo∏ecznych.
Wdra˝anie poÊrednich i bezpoÊrednich narz´dzi wsparcia.
W ramach programu przewiduje si´ w szczególnoÊci nast´pujàce dzia∏ania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej strategicznych ob-
szarów inwestycyjnych,
Promocja inwestycji, 
Przygotowanie planów, studiów i dokumentacji pod tereny inwestycyjne,
Instrumenty finansowe (dop∏aty do kredytów, ubezpieczenia),
Scalanie terenów inwestycyjnych (wykup gruntów), w tym tworzenie lokal-
nych parków przemys∏owych,
Rozwój ma∏opolskich parków przemys∏owych poprzez standaryzacj´ ich
pracy, w tym stworzenie wspólnej bazy informacyjnej i systemu sprawnej po-
mocy inwestorom („szybka Êcie˝ka”).

Rozwój przemys∏ów czasu wolnego

wskaêniki osiàgni´ç: 
zwi´kszenie liczby osób korzystajàcych z oferty wypoczynku w regionie, 
wzrost liczby zatrudnionych w dzia∏alnoÊci turystycznej, rekreacyjnej, spor-
towej i kulturalnej.
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za∏o˝enia programowe:

Rozwój infrastruktury dla rozwoju ruchu turystycznego i przyjazdów uzdrowi-
skowych:

Rozwój po∏àczeƒ lotniczych z wykorzystaniem regionalnego portu lotniczego,
Zwi´kszenie bezpieczeƒstwa i standardu podró˝owania poprzez rozwój in-
frastruktury drogowej w oparciu o szkieletowy rozwój sieci drogowej tras tu-
rystycznych,
Tworzenie i promocja oferty regionu (cykliczne przedsi´wzi´cia, festiwale, itp.,
Budowa infrastruktury dla rozwoju turystyki biznesowej (konferencje, targi
itp.) oraz sportu wyczynowego (areny zawodów mi´dzynarodowych),
Modernizacja i rozwój infrastruktury uzdrowisk oraz infrastruktury w miejsco-
woÊciach uzdrowiskowych s∏u˝àcej jako zaplecze dla us∏ug uzdrowiskowych,
Optymalizacja us∏ug uzdrowiskowych (komercjalizacja – np. sport & spa),
Poprawa dost´pnoÊci komunikacyjnej obiektów s∏u˝àcych ruchowi tury-
stycznemu, w tym budowa parkingów i organizacja systemów transportu
zbiorowego i mieszanego,
Rewitalizacja i waloryzacja miejsc o potencjale turystycznym oraz przeprowa-
dzenie kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich w najcenniejszych
obiektach zabytkowych, a tak˝e ich adaptacja na cele kulturalne i turystyczne,
Rozwój agroturystyki.

Dzia∏anie na rzecz podniesienia rentownoÊci us∏ug turystycznych i ich rynko-
wego zorientowania:

Poprawa efektywnoÊci przedsi´biorstw Êwiadczàcych us∏ugi transportu kole-
jowego, w tym unowoczeÊnienie taboru dla przewozów pasa˝erskich oraz
poprawa jakoÊci linii kolejowych,
Systematyczny rozwój oraz podnoszenie standardów bazy obs∏ugujàcej ruch
turystyczny (noclegi, gastronomia, wycieczki, serwis, us∏ugi towarzyszàce
itp.) oraz infrastruktury tych us∏ug,
Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w oparciu o wykre-
owane produkty turystyczne,
Stworzenie systemu „IT” – informacji turystycznej w regionie i o regionie,
Utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków i tras turystycznych w regio-
nie z wykorzystaniem markowych produktów turystyki ca∏orocznej,
Rozwój funkcjonalny stacji narciarskich oraz akwenów wodnych,
Doskonalenie zawodowe i kszta∏cenie kadr dla rynku us∏ug turystycznych
i przemys∏ów kultury,
Rozwój zrównowa˝onej turystyki z poszanowaniem walorów Êrodowiska oraz
poprawà jakoÊci Êrodowiska naturalnego (re˝im ekologiczny i krajobrazowy),
Wspieranie rozwoju sektora agroturystycznego. 
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Wsparcie rozwoju us∏ug kultury i czasu wolnego:
Wspieranie rozwoju przedsi´wzi´ç gospodarczych z sektora przemys∏u kul-
tury – targi, wystawy, festiwale, produkcja filmowa, muzyczna, us∏ugi infor-
matyczne itp.,
Stworzenie wojewódzkiego festiwalu teatralnego w okresie wzmo˝onego na-
p∏ywu turystów oraz wprowadzenie i promocja zintegrowanego wieloletnie-
go programu wydarzeƒ artystycznych jako oferty podnoszàcej atrakcyjnoÊç
turystycznà, 
Wdra˝anie nowych technologii w procesy produkcji oraz dystrybucji dóbr
i us∏ug kultury, 
Organizacja atrakcyjnych imprez promocyjnych oraz wa˝nych wydarzeƒ
mi´dzynarodowych,
Zwi´kszenie liczby przedsi´biorstw zwiàzanych z us∏ugami sfery kultury
(urynkowienie us∏ug),
Tworzenie ofert turystyczno-rekreacyjnych oraz kulturalnych,
Wspieranie rodzinnych gospodarstw agroturystycznych,
Aktywizacja u˝ytkowników – w∏aÊcicieli zabytkowych obiektów do inwesty-
cji we w∏asne nieruchomoÊci oraz Êwiadczenie us∏ug kultury i turystyki,
Prowadzenie aktywnego marketingu dziedzictwa kulturowego oraz oferty
kulturalnej, w tym potencja∏u twórczego,
Rozwój mo˝liwoÊci kszta∏cenia artystycznego oraz z zakresu zarzàdzania
kulturà i turystykà,
Poprawa jakoÊci us∏ug instytucji kultury oraz wskaêników spo∏ecznego od-
bioru ich oferty,
Zapewnienie dost´pnoÊci wspieranej infrastruktury, produktów i us∏ug dla
osób niepe∏nosprawnych,
Wspieranie inicjatyw i udzia∏u organizacji obywatelskich w sektorach kultu-
ry, turystyki i innych us∏ugach w obszarze organizacji czasu wolnego. 

Rozwój przemys∏ów w∏asnoÊci intelektualnej

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost liczby przedsi´biorstw zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià kreatywnà1

wzrost liczby zatrudnionych w dzia∏alnoÊci kreatywnej

za∏o˝enia programowe:
Dzia∏alnoÊç gospodarcza umownie nazwana przemys∏em w∏asnoÊci intelektual-
nej dotyczy przedsi´biorstw sprzedajàcych swoje produkty i us∏ugi w dziedzi-
nach, których êród∏a le˝à w indywidualnej kreatywnoÊci, umiej´tnoÊciach i ta-
lencie – takich jak dla przyk∏adu: architektura, design, rzemios∏o–r´kodzie∏o,
projektowanie, film i video, media, grafika u˝ytkowa, muzyka, sztuka, twór-
czoÊç artystyczna i literacka oraz dzia∏alnoÊç wydawnicza, dzia∏alnoÊç badaw-
cza, naukowa i ekspercka itp.

1 Wg wybranych klas Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
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Realizowane b´dzie ukierunkowane wsparcie dla tworzenia i rozwoju przedsi´-
biorstw, produktów i us∏ug „kreatywnych” – takich, które tworzà potencja∏ za-
trudnienia i konkurujà na rynku w oparciu o wykorzystanie efektów pracy twór-
czej oraz generujà dochody z tytu∏u w∏asnoÊci intelektualnej, w tym przewi-
dziane jest:

Wsparcie badaƒ i dzia∏aƒ marketingowych, s∏u˝àcych identyfikowaniu
i otwieraniu nowych rynków dla produktów i us∏ug kreatywnych,
Promowanie ma∏opolskich produktów i us∏ug kreatywnych w ramach w∏a-
snych kampanii promocyjnych województwa,
Wsparcie dla kampanii promujàcych autonomiczne marki (brandy) ma∏opolskie,
Wsparcie finansowe, doradcze i marketingowe procesu kszta∏towania, wy-
twarzania i komercjalizacji produktów i us∏ug kreatywnych, szczególnie ad-
resowane do mikro, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
Wsparcie dla tworzenia i rozwoju zró˝nicowanych sposobów dystrybucji
wytwarzanych w Ma∏opolsce produktów i us∏ug kreatywnych,
Wykreowanie znaczàcej mi´dzynarodowej imprezy targowo-wystawienni-
czej promujàcej rynkowo zorientowanà dzia∏alnoÊç twórczà oraz wsparcie
dla innych mi´dzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych obejmu-
jàcych produkty i us∏ugi kreatywne,
Stworzenie przyjaznych warunków infrastrukturalnych dla mikro, ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià kreatywnà, w tym:

• inicjowanie tworzenia i wsparcie dla dzia∏alnoÊci oÊrodków zajmujàcych si´
projektowaniem, wzornictwem i rozwojem produktu, 

• stworzenie i wspieranie rozwoju przynajmniej jednego regionalnego cen-
trum produktów i us∏ug kreatywnych – parku biznesu grupujàcego prze-
strzennie przedsi´biorstwa zajmujàce si´ dzia∏alnoÊcià twórczà w ró˝nych
dziedzinach,

Stworzenie ∏atwo dost´pnego mikroinstrumentu finansowego wysokiego ry-
zyka dla przedsi´biorców zamierzajàcych uruchomiç lub rozwinàç dzia∏al-
noÊç gospodarczà w oparciu o efekty pracy twórczej i wykorzystanie w∏asno-
Êci intelektualnej (powiàzanie inwestycji kapita∏owych i grantów).
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KIERUNKI POLITYKI

CEL
POÂREDNI

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• wzrost liczby osób zamieszkujàcych w promieniu 1 godziny 

oraz 2 godzin dojazdu do centrum Krakowa
• wzrost odsetka przedsi´biorstw z dost´pem 

do szerokopasmowego Internetu
• wzrost wielkoÊci przewozów  pasa˝erskich realizowanych  

transportem publicznym 
• wzrost wartoÊci bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych 

lokowanych w Ma∏opolsce w podziale na KOM 
oraz pozosta∏à cz´Êç województwa

Rozwój  
mi´dzyregionalnych 

i wewnàtrzregionalnych 
powiàzaƒ 

drogowych 

Rozwój 
infrastruktury 

dla spo∏eczeƒstwa 
informacyjnego

Zwi´kszenie 
roli transportu 

zbiorowego 
w obs∏udze 

regionu

Kompleksowe 
zagospodarowanie 

stref aktywnoÊci 
gospodarczej

III.1. III.2. III.3. III.4.

NOWOCZESNA I SPRAWNA, SPRZYJAJÑCA ROZWOJOWI 
SPO¸ECZNO-GOSPODARCZEMU INFRASTRUKTURA

Schemat 4. Obszar III – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Infrastruktura zapewnia prawid∏owe funkcjonowanie gospodarki jako ca∏oÊci
oraz poszczególnych jej dziedzin. Rozwój infrastruktury transportowej s∏u˝y
poprawie dost´pnoÊci komunikacyjnej do g∏ównych oÊrodków aktywnoÊci go-
spodarczej województwa oraz do terenów atrakcyjnych turystycznie. Szczegól-
ne znaczenie ma obecnie poprawa stanu technicznego oraz modernizacja sieci
drogowej Ma∏opolski (zw∏aszcza dróg krajowych i wojewódzkich). Stan infra-
struktury transportowej b´dàcy kluczowym czynnikiem stymulujàcym wzrost
ekonomiczny, jest jednym z najwa˝niejszych kryteriów oceny poziomu rozwo-
ju spo∏eczno-gospodarczego danego kraju czy regionu. 
Transportowa infrastruktura liniowa województwa tworzy system w pe∏ni po-
wiàzany i spójny z uk∏adem województw sàsiednich, uk∏adem krajowym i mi´-
dzynarodowym. Drogowe i kolejowe magistrale o znaczeniu mi´dzynarodo-
wym majà przebieg równole˝nikowy. 
Uk∏ad drogowy Ma∏opolski mo˝na uznaç za prawid∏owy. Szybki wzrost nat´˝e-
nia ruchu, przy jednoczesnym spadku nak∏adów, spowodowa∏ pogorszenie sta-
nu technicznego sieci drogowej. Istotnym mankamentem sieci drogowej sà tra-
sy tranzytowe przebiegajàce przez miasta, jak równie˝ ma∏e przekroje jezdni.
Przez teren województwa ma∏opolskiego przebiega odcinek linii E-30 Drezno
–Wroc∏aw–Katowice–Kraków–Lwów–Kijów, na bazie tej linii utworzono pa-
neuropejski korytarz transportowy. Szlak ten ma znaczàcà rol´ w ∏àczeniu i in-
tegracji nie tylko Europy Zachodniej z Ukrainà i Rosjà, ale ca∏oÊciowo Europy
i Azji. Bioràc to pod uwag´ nale˝y si´ spodziewaç uruchomienia w najbli˝szych
latach Êrodków na sukcesywne dostosowanie linii do pr´dkoÊci 160 km/h, a tym
samym skrócenia czasu przejazdu.
Kluczowe znaczenie dla województwa b´dzie mia∏a budowa nowej linii kolejo-
wej „Pod∏´˝e–Piekie∏ko” – co b´dzie realizacjà korytarza Via. B´dzie to pierw-
sza na terenie Polski nowoczesna linia kolejowa o bardzo du˝ej iloÊci obiektów
in˝ynieryjnych, takich jak tunele, mosty, wiadukty, estakady.

Sieç drogowa Ma∏opolski tworzy system w pe∏ni powiàzany z uk∏adem dróg
krajowych i mi´dzynarodowych. Przez obszar województwa przebiega III Paneu-
ropejski Korytarz Transportowy: Zgorzelec/Olszyna–Krzy˝owa–Wroc∏aw–Opo-
le–Katowice–Kraków–Rzeszów–PrzemyÊl–Medyka/Korczowa, wchodzàcy
w sk∏ad sieci TINA i tworzàcy przysz∏à sieç drogowà TEN. Sieç TINA obejmu-
je najwa˝niejsze drogi, linie kolejowe, porty lotnicze, porty morskie oraz termi-
nale transportu kombinowanego o znaczeniu mi´dzynarodowym. 
Na terenie województwa ma∏opolskiego w sk∏ad III-ego paneuropejskiego ko-
rytarza transportowego TINA wchodzà:
• droga krajowa nr 4 (mi´dzyregionalna) przebiegajàca w kierunku zachodnio

-wschodnim, relacji Granica paƒstwa–Wroc∏aw–Gliwice–Katowice–Chrza-
nów–Kraków–Tarnów–Granica Paƒstwa. 

• odcinek linii kolejowej E-30 Drezno–Wroc∏aw–Kraków–Rzeszów–Lwów.

Obszar III –
Infrastruktura
dla rozwoju
regionalnego
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Najwi´ksze obcià˝enie ruchem pasa˝erskim wyst´puje na liniach magistralnych:
• Kraków–Trzebinia–Katowice,
• Kraków–Tarnów,
• Kraków–Warszawa.
Poza obs∏ugà kolejowà pozostajà powiaty proszowicki, myÊlenicki oraz dàbrowski.

STRATEGIA POST¢POWANIA

Przedmiotem polityki transportowej województwa jest okreÊlenie celów szcze-
gó∏owych sprawnego systemu transportowego regionu, a na tej podstawie – za-
daƒ, jakie dla osiàgni´cia tego celu majà byç podj´te oraz Êrodków dla ich re-
alizacji. Ze wzgl´dów ustrojowych, ukszta∏towanie tych celów, zadaƒ i Êrodków
realizacji musi byç podj´te przez samorzàd województwa we wspó∏pracy z za-
interesowanymi podmiotami – poczàwszy od administracji rzàdowej, przez sà-
siednie i inne jednostki samorzàdu terytorialnego, do podmiotów gospodar-
czych oraz grup obywatelskich i politycznych.
G∏ównym (generalnym) celem polityki transportowej województwa jest osià-
gni´cie stanu zrównowa˝onego ga∏´ziowo transportu. Równowaga ta opiera si´
na ukszta∏towaniu zapotrzebowania na transport i podzia∏u pomi´dzy Êrodki
przewozowe tak, aby z jednej strony nie powstawa∏y utrudnienia w dost´pie do
podregionów czy miejscowoÊci, a z drugiej strony, aby nie wyst´powa∏y stany
zat∏oczenia oraz nadmierne ucià˝liwoÊci dla otoczenia. Dotyczy to przede
wszystkim ograniczenia przewo˝enia ∏adunków transportem samochodowym
na rzecz przewozów kolejà oraz zwi´kszenia znaczenia komunikacji zbiorowej,
w tym udzia∏u w przewozach pasa˝erów pojazdów szynowych.
Poza w∏aÊciwie funkcjonujàcà siecià drogowà i kolejowà nale˝y podjàç dzia∏ania
zmierzajàce do rozbudowy i odpowiedniego dostosowania do potrzeb pasa˝e-
rów Portu Lotniczego Kraków–Balice, który umo˝liwia nie tylko obs∏ug´ po∏à-
czeƒ krajowych, ale tak˝e mi´dzynarodowych. Ma∏opolska jest jedynym regio-
nem (poza Warszawà), który posiada lotnisko umo˝liwiajàce obs∏ug´ po∏àczeƒ
mi´dzykontynentalnych. Rozwój Portu Lotniczego jest wyjàtkowo wa˝ny dla
przysz∏oÊci gospodarczej i turystycznej województwa. Aktualna, w pewnym
sensie uprzywilejowana pozycja, jest dobrym punktem wyjÊcia. Krakowskie lot-
nisko ca∏y czas odnotowuje lawinowy wzrost liczby przyjmowanych pasa˝erów.
Jednak istotnymi barierami dla dalszego rozwoju ruchu lotniczego jest infra-
struktura portu i jego po∏àczenie z centrum miasta oraz brak uregulowanych kwe-
stii formalno-prawnych dotyczàcych zarzàdzania lotniskiem i pasami startowymi.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA MA¸OPOLSKITabela 9.

Lp. ELEMENTY SIECI KOLEJOWEJ
D∏ugoÊç

(Km) (%)

1 Linie magistralne 154,3 14,79

2 Linie pierwszorz´dne 591,7 56,73

3 Linie drugorz´dne 220,2 21,11

4 Linie o znaczeniu miejscowym 76,9 7,37

5 Razem 1043,1 100,00
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Istotna b´dzie tak˝e rozbudowa lotnisk subregionalnych, które poprawià do-
st´pnoÊç komunikacyjnà do oÊrodków rozwoju poza obszarem metropolitalnym.

W nowoczesnej gospodarce nie mo˝na zapominaç o infrastrukturze teleinfor-
matycznej, która odgrywa znaczàcà rol´ w rozwoju przedsi´biorczoÊci oraz po-
prawie jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców. Kwestia rozwoju infrastruktury informatycz-
nej jest kluczowà sprawà dla rozwoju Ma∏opolski. Od jej istnienia w regionie tj.
od szybkich ∏àcz internetowych dla instytucji i indywidualnych u˝ytkowników
zale˝y wzrost popytu na us∏ugi Êwiadczone drogà elektronicznà. Chodzi tu za-
równo o us∏ugi publiczne, jak i Êwiadczone przez podmioty prywatne. Korzy-
stanie z nich znacznie poprawi dost´p do wiedzy i informacji. Istnienie nowo-
czesnej, bezpiecznej infrastruktury znacznie poprawi równie˝ obraz Ma∏opol-
ski jako regionu przygotowanego na inwestycje i lokalizacj´ przedsi´biorstw no-
wych technologii na jej terenie. Stworzenie warunków dla powstawania nowych
przedsi´biorstw i jednostek badawczo-naukowych w postaci bezpiecznej infra-
struktury teleinformatycznej na obszarze ca∏ego województwa b´dzie mia∏o
znaczàcy wp∏yw na rozwój gospodarczy. Rozbudowa stref aktywnoÊci gospo-
darczej daje mo˝liwoÊç wyjÊcia naprzeciw potrzebom przedsi´biorców z rów-
noczesnym zachowaniem wszystkich ograniczeƒ prawnych. Ponadto stworzo-
ne zostajà powiàzania pomi´dzy sferà publicznà a prywatnà. Idealnym mode-
lem mo˝liwym do zastosowania w tym zakresie by∏oby powstawanie stref ak-
tywnoÊci przy monta˝u finansowym Êrodków publicznych i prywatnych. 

W odniesieniu do infrastruktury s∏u˝àcej rozwojowi regionalnemu zak∏adamy, ̋ e:
Inwestycje obejmà nie tylko infrastruktur´ transportowà, ale tak˝e inne ele-
menty wp∏ywajàce na stworzenie zintegrowanego i ga∏´ziowo zrównowa˝o-
nego systemu transportowego,
System transportowy b´dzie rozwijany z myÊlà o jego u˝ytkownikach,
a zw∏aszcza o ich bezpieczeƒstwie i o wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug,
Zmiany w systemie transportowym b´dà dà˝y∏y do poprawy stanu technicz-
nego infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dostosowanie jej do wymo-
gów europejskich,
Warunkiem realizacji strategii jest zwi´kszenie efektywnoÊci instytucji bez-
poÊrednio odpowiadajàcych za prowadzenie inwestycji. Wymaga to wzmoc-
nienia organizacyjnego i kadrowego pionów inwestycyjnych tych instytucji.
Konieczne b´dzie równie˝ wzmocnienie ich pozycji od strony prawnej,
Zachowana zostanie równowaga pomi´dzy nowymi inwestycjami a rozbu-
dowà i utrzymaniem infrastruktury ju˝ istniejàcej.

W odniesieniu do zagospodarowania stref aktywnoÊci gospodarczej przewiduje si´:
Doprowadzenie do powstania w ka˝dym powiecie w Ma∏opolsce strefy ak-
tywnoÊci gospodarczej z dyspozycyjnà powierzchnià 10–20 ha, 
Stworzenie wspólnego standardu ma∏opolskich parków przemys∏owych, w tym m.in. 
•tereny te powinny byç w pe∏ni skomunikowane tj. mieç dogodny oraz od-

powiadajàcy specyfice strefy (noÊnoÊç, szerokoÊç pasów itp.) dojazd do
g∏ównych ciàgów komunikacyjnych,

•tereny te powinny byç w pe∏ni przygotowane do przyj´cia inwestorów (od-
powiednia infrastruktura i obs∏uga).
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KIERUNKI POLITYKI – 
ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW REALIZACYJNYCH

Rozwój mi´dzyregionalnych i wewnàtrzregionalnych powiàzaƒ
drogowych

wskaêniki osiàgni´ç: 

systematyczny przyrost procentowego stanu realizacji docelowej sieci dróg w Ma∏opolsce,
systematyczny przyrost procentowego stanu przebudowy sieci dróg i dosto-
sowanie do zwi´kszonego nacisku na oÊ,
przyrost liczby wybudowanych obwodnic miejscowoÊci.

za∏o˝enia programowe:

Podstawowym celem strategii jest radykalne przyÊpieszenie tempa przebudowy
g∏ównej sieci dróg krajowych i wojewódzkich, rekonstrukcja nawierzchni i do-
stosowanie do standardów nacisku na oÊ obowiàzujàcych w UE. Realizacja tych
zadaƒ wymaga jednoczesnego rozpocz´cia prac zwiàzanych z budowà i prze-
budowà sieci dróg na wielu odcinkach, efektem czego b´dzie zauwa˝alna dla
spo∏eczeƒstwa poprawa infrastruktury drogowej w Ma∏opolsce.

Najwa˝niejsze dzia∏ania:
Budowa nowych odcinków dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych),
Przebudowa istniejàcych odcinków dróg do parametrów zgodnych z wymogami UE,
Budowa obwodnic miejscowoÊci,
Powiàzanie w´z∏ów autostradowych i dróg ekspresowych z istniejàcà siecià,
Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do autostrad i dróg ekspresowych,
Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do województw: Êlàskiego, Êwi´-
tokrzyskiego, podkarpackiego oraz krajów: preszowskiego i ˝yliƒskiego,
Poprawa dost´pnoÊci do przejÊç granicznych,
Równowa˝enie transportem ekologicznym,
Wspieranie nowoczesnych technik zarzàdzania i utrzymania dróg.

Elementy decydujàce o rozwoju sieci drogowej w Ma∏opolsce, w zakresie nale-
˝àcym do województwa:

Nawiàzanie do podstawowego uk∏adu drogowego województwa ma∏opol-
skiego o znaczeniu mi´dzynarodowym i krajowym – autostrada, drogi szyb-
kiego ruchu, drogi krajowe,
Powiàzanie z transportem lotniczym – Mi´dzynarodowy Port Lotniczy w Balicach,
Wspó∏praca mi´dzynarodowa i przygraniczna – przejÊcia graniczne ze S∏owacjà,
Powiàzania komunikacyjne z sàsiadujàcymi województwami: Êlàskim, Êwi´-
tokrzyskim, podkarpackim,
Integracja przestrzenna województwa – powiàzanie z g∏ównymi oÊrodkami,
w tym z Krakowskim Obszarem Metropolitarnym,
Wyniesienie ruchu tranzytowego z centrów miejscowoÊci – obejÊcia miejscowoÊci.
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Szczególna uwaga przypisana b´dzie do poprawy powiàzaƒ komunikacyjnych
pomi´dzy istniejàcymi i potencjalnymi oÊrodkami us∏ugowymi i oÊrodkami roz-
woju oraz budowy obwodnic zgodnie z priorytetami wskazanymi w trakcie
konsultacji spo∏ecznych strategii.

Rozwój infrastruktury dla spo∏eczeƒstwa informacyjnego

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost odsetka obywateli korzystajàcych z szerokopasmowego dost´pu do
Internetu,
wzrost odsetka instytucji publicznych korzystajàcych z ∏àcz szerokopasmowych,
wzrost odsetka przedsi´biorstw posiadajàcych szerokopasmowy dost´p do
Internetu,
wzrost odsetka gospodarstw domowych korzystajàcych z komputera,
wzrost odsetka gospodarstw domowych korzystajàcych z Internetu.

za∏o˝enia programowe:
Znaczna grupa mieszkaƒców obszarów wiejskich i ma∏ych miast Ma∏opolski
jest pozbawiona mo˝liwoÊci korzystania z nowoczesnych rozwiàzaƒ telekomu-
nikacyjnych. Wynika to z faktu, i˝ prywatni operatorzy, dzia∏ajàcy dla celów ko-
mercyjnych, w dalszym ciàgu nie identyfikujà tej grupy jako êród∏a znaczàce-
go dochodu dla ich dzia∏alnoÊci. Ich dzia∏ania koncentrujà si´ w rejonach, gdzie
infrastruktura teleinformatyczna jest stosunkowo dobrze rozbudowana. 

W zwiàzku z tym, nale˝y braç pod uwag´ problem „wykluczenia cyfrowego”
znacznej grupy mieszkaƒców Ma∏opolski, a tak˝e nowe wyzwania wynikajàce
z koniecznoÊci wzmocnienia ma∏opolskich przedsi´biorstw wykorzystujàcych
rozwiàzania teleinformatyczne. Administracja samorzàdowa i w∏adze woje-
wództwa najlepiej rozpoznajà istniejàce problemy dotyczàce zapotrzebowania
na nowoczesnà infrastruktur´ informatycznà. Ma ona znaczàcy udzia∏ w popra-
wie jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców, wzrostu konkurencyjnoÊci i atrakcyjnoÊci inwe-
stycyjnej województwa ma∏opolskiego. 
Rozwój regionalnej infrastruktury spo∏eczeƒstwa informacyjnego w celu w∏à-
czenia Ma∏opolski do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej obej-
mie nast´pujàce dzia∏ania:

Budowa i modernizacja regionalnych bezpiecznych sieci szerokopasmowych
w województwie, w szczególnoÊci na obszarach obj´tych wykluczeniem cyfrowym
Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezb´dnej dla roz-
woju mieszkaƒców (Punkty Publicznego Dost´pu do Internetu) i przedsi´-
biorstw, w tym wdra˝ajàcych innowacyjne rozwiàzania,
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i interoperacyjnych platform cy-
frowych dla instytucji publicznych i samorzàdów (w tym oÊrodków miejskich)
dla zastosowaƒ takich jak na przyk∏ad gospodarka komunalna, administracja,
oÊwiata i zdrowie, bezpieczeƒstwo publiczne, geodezja (na przyk∏ad GIS, GPS),
Rozbudowa bibliotecznych systemów informatycznych,  
Rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego w województwie,
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Program wsparcia rozwoju lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, wy-
korzystujàcych VoIP (telefoni´ internetowà) oraz inne innowacyjne techno-
logie, u∏atwiajàce powszechny dost´p do Êrodków telekomunikacji i obni˝a-
jàce koszty korzystania z nich,
Wsparcie inicjatyw rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej umo˝liwia-
jàcych lokalizacj´, tworzenie i rozwój parków technologicznych. 

W ramach dzia∏aƒ przewiduje si´ m.in.
Projekty samorzàdu województwa zapewniajàce infrastruktur´ teleinforma-
tycznà w wymiarze regionalnym: Ma∏opolska Sieç Szerokopasmowa, regio-
nalne centra przetwarzania danych, Infrastruktura Klucza Publicznego, in-
frastruktura systemów informacji przestrzennej (na przyk∏ad GPS, GIS),
Programy grantowe dla samorzàdów rozwijajàcych infrastruktur´ informa-
tycznà na poziomie lokalnym,
Programy grantowe dla placówek akademickich i naukowo-badawczych,
Partnerstwo publiczno-prywatne dla rozwoju infrastruktury lokalnej i regio-
nalnej – wsparcie dzia∏aƒ zmierzajàcych do nawiàzywania wspó∏pracy mi´-
dzy partnerami publicznymi i przedsi´biorcami wdra˝ajàcymi nowoczesne
rozwiàzania teleinformatyczne i komunikacyjne (ICT).

Zwi´kszenie roli transportu zbiorowego w obs∏udze regionu

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost liczby pasa˝erów przewo˝onych komunikacjà publicznà,
wzrost liczby pasa˝erów obs∏u˝onych w transporcie lotniczym,
wzrost liczby kilometrów zmodernizowanych  linii kolejowych.

za∏o˝enia programowe:

Transport zbiorowy jest wa˝nym zagadnieniem – w aspekcie ekonomicznym,
gospodarczym, spo∏ecznym i ekologicznym. Wype∏nia on zarówno rol´ socjal-
nà (daje mo˝liwoÊç przemieszczania si´ osobom nie majàcym dost´pu do in-
nych form transportu), jak i rol´ kszta∏towania zachowaƒ transportowych w kie-
runku ograniczania ruchu samochodowego w miejscach, gdzie zat∏oczenie
dróg stwarza problemy funkcjonalne i ekologiczne. 
Do chwili obecnej w polskim prawodawstwie nie zosta∏ wyznaczony organ ad-
ministracji publicznej w∏aÊciwy w sprawach regionalnego drogowego transpor-
tu publicznego. Dost´p do tego rynku jest tylko cz´Êciowo regulowany przez
koniecznoÊç posiadania przez przewoênika licencji zawodowych oraz zezwole-
nia na wykonywanie us∏ug przewozowych. Us∏ugi te wykonujà dzia∏ajàce
w ró˝nej formie organizacyjnej przedsi´biorstwa PKS oraz przewoênicy pry-
watni na podstawie zezwoleƒ wydawanych stosownie do zasi´gu przewozów
przez w∏aÊciwe miejscowo organy samorzàdu terytorialnego.
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Przewoênicy majà prawo do stanowienia cen na swoje us∏ugi. Taka sytuacja
utrudnia integracj´ taryfowà, a w du˝ej mierze równie˝ integracj´ sieciowà te-
go sektora transportu publicznego. 
Najwa˝niejsze obszary dzia∏ania z zakresu infrastruktury kolejowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym budowa linii kole-
jowej Kraków–Pod∏´˝e–Piekie∏ko–Leluchów, 
Tabor,
Przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.

Najwa˝niejsze obszary dzia∏ania z zakresu infrastruktury lotniczej:
Rozbudowa infrastruktury s∏u˝àcej obs∏udze pasa˝erów (terminale, parkin-
gi wielopoziomowe, po∏àczenie kolejowe z centrum miasta i inne)
Rozbudowa infrastruktury lotniskowej lotniska Kraków–Balice (p∏yty posto-
jowe, drogi ko∏owania, ewentualnie wyd∏u˝enie drogi startowej, rozbudowa
baz postojowych dla samolotów oraz unowoczeÊnienie systemów naprowa-
dzania i kontroli, zlikwidowanie przeszkód lotniczych), równie˝ pod kàtem
bezpieczeƒstwa pasa˝erów i lotniska,
Rozwój lotnisk lokalnych, budowa làdowisk dla helikopterów w miejscowo-
Êciach turystycznych,
Budowa systemów „ochrony ekologicznej” (system monitorowania ha∏asu, itp.)

Najwa˝niejsze dzia∏ania z zakresu zarzàdzania transportem:
Podzia∏ zadaƒ przewozowych pomi´dzy kolej i komunikacj´ drogowà,
Reorientacja  wysokotona˝owego transportu samochodowego na transport
kolejowy,
Dywersyfikacja us∏ugodawców w zakresie sieci kolejowej i transportu kole-
jowego,
Poprawa standardu przewozów pasa˝erskich,
Zintegrowane w´z∏y przesiadkowe i taryfy,
Rozwój regionalnych po∏àczeƒ kolejowych, w tym turystycznych tras kole-
jowych, 
W∏aÊciwa organizacja systemu transportu zbiorowego.

Kompleksowe zagospodarowanie stref aktywnoÊci gospodarczej

wskaêniki osiàgni´ç: 

powstanie w ka˝dym powiecie w Ma∏opolsce strefy aktywnoÊci gospodarczej
z dyspozycyjnà powierzchnià minimum 10–20 ha (tereny w 100% skomuni-
kowane, przygotowane do przyj´cia inwestorów) 
przyrost powierzchni terenu zaj´tego pod strefy aktywnoÊci gospodarczej,
wzrost liczby nowopowsta∏ych przedsi´biorstw ulokowanych w strefach,
wzrost zatrudnienia w przedsi´biorstwach znajdujàcych si´ w strefach,
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za∏o˝enia programowe:

Strefa aktywnoÊci gospodarczej to wydzielony pod wzgl´dem obszarowym te-
ren, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest lub
b´dzie prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza. Teren ten charakteryzuje si´ spe-
cyficznymi, dogodniejszymi od innych, warunkami prowadzenia takiej dzia∏al-
noÊci. Warunki te mogà byç zwiàzane z ulgami w podatkach i op∏atach (lokal-
nych), dost´pnoÊcià infrastruktury – mediów itp. 

Strefa aktywnoÊci gospodarczej mo˝e s∏u˝yç zarówno przedsi´biorstwom pro-
dukcyjnym, jak i us∏ugowym, w tym firmom i skupiskom firm o specyficznych
potrzebach, dzia∏ajàcych w takich dziedzinach jak turystyka czy outsourcing. 
Badania i analizy obszaru ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz wspó∏czynni-
ki atrakcyjnoÊci inwestycyjnej wskazujà jako podstawowà barier´ zintensyfiko-
wanego rozwoju brak odpowiedniej infrastruktury. Odpowiedniej w rozumie-
niu: u˝ytecznej, kompletnej, taniej, ∏atwo dost´pnej, korzystnej ekonomicznie.
Z drugiej strony uwarunkowania ustawy o pomocy paƒstwa oraz uregulowania
unijne znacznie ograniczajà mo˝liwoÊci bezpoÊredniego wsparcia przedsi´-
biorstw. Kreowanie swoistych centrów rozwojowych daje mo˝liwoÊç wyjÊcia na-
przeciw potrzebom przedsi´biorców z równoczesnym dostosowaniem si´ do
wszystkich ograniczeƒ prawnych.

Infrastruktura charakterystyczna dla takich stref to:
Dogodny dojazd (po∏àczenia komunikacyjne z g∏ównymi ciàgami: drogowy-
mi wojewódzkimi, krajowymi – autostradà oraz kolejowymi i lotniczymi),
Odpowiednio du˝y, zwarty, dyspozycyjny obszar, 
Odpowiednia jakoÊç terenu – oczyszczenie, niwelacja itp.,
Odpowiednia infrastruktura (media: gaz, pràd, woda, kanalizacja, telefon,
Internet itp.),
Odpowiednie warunki inwestowania, prowadzenia dzia∏alnoÊci: ulgi w op∏a-
tach i podatkach, cena dzier˝awy gruntu / zakupu gruntu itp.,
Us∏ugi wspierajàce i dodatkowe (instytucje otoczenia biznesu, wspólny mar-
keting, wspólna ochrona / dozór terenu itp.),
Zorganizowana wspólna przestrzeƒ u˝ytkowa i us∏ugi dla ró˝nych przedsi´-
biorstw i pracowników, u∏atwiajàce nawiàzywanie i rozwój kontaktów oraz
wspó∏pracy pomi´dzy pracownikami ulokowanych firm. 
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KIERUNKI POLITYKI

CEL
POÂREDNI

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• wzrost liczby patentów
• wzrost liczby po∏àczeƒ zagranicznych Krakowa w komunikacji lotniczej 

i kolejowej 
• przyrost  powierzchni biurowej klasy A

Umocnienie europejskiej  
pozycji Krakowskiego 

Obszaru Metropolitalnego 
i rozwój funkcji metropolitalnych

Równowa˝enie 
struktury wewn´trznej 
Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego

IV.1. IV.2.

ROZWÓJ KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
JAKO METROPOLII

Schemat 5. Obszar IV – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Rozwój obszaru metropolitalnego to jeden z najwa˝niejszych czynników s∏u-
˝àcy utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjnoÊci regionu na arenie
krajowej oraz mi´dzynarodowej, a tak˝e majàcy wp∏yw na kszta∏towanie i funk-
cjonowanie jego wewn´trznej struktury przestrzennej. Prawid∏owy rozwój ob-
szaru metropolitalnego wymaga prowadzenia aktywnej polityki. W celu równo-
wa˝enia potencja∏ów nale˝y doprowadziç do zaktywizowania rozwoju spo∏ecz-
no-gospodarczego, wp∏ywajàcego na przewag´ konkurencyjnà metropolii w re-
lacji do innych obszarów metropolitalnych, zarówno krajowych, jak i europej-
skich.

Krakowski Obszar Metropolitalny zosta∏ zdefiniowany w Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa Ma∏opolskiego, uchwalonym w 2003 r.
i delimitacja Obszaru dla potrzeb niniejszej strategii jest zgodna z tà definicjà. 
Krakowski Obszar Metropolitalny obejmuje 52 gminy wokó∏ Krakowa – miasta
centralnego. Liczba ludnoÊci tego obszaru wynosi 1 416 582 (w tym Kraków
oko∏o 740 000), a powierzchnia to 4 068,55 km2. 

Obszar ten zosta∏ dodatkowo podzielony na trzy cz´Êci:
• centralny oÊrodek metropolitalny tj. Kraków,
• strefa zewn´trzna dzielàca si´ na: stref´ podmiejskà – 11 gmin,
• strefa „dojazdów do pracy” – uznajàc to kryterium za podstawowe

dla okreÊlenia  spójnoÊci funkcjonalnej Obszaru.
Krakowski Obszar Metropolitalny wyró˝nia si´ mi´dzy innymi poziomem i dy-
namikà urbanizacji, wysokim stopniem powiàzania z krakowskim rynkiem pra-
cy oraz niektórymi wspólnymi rozwiàzaniami sieciowych elementów infrastruk-
tury technicznej.

Nie do przecenienia jest rola, jakà metropolia krakowska odgrywa dla rozwoju
Ma∏opolski. Ma ona do spe∏nienia dwie funkcje. Z jednej strony jest podstawo-
wym atutem Ma∏opolski na polu konkurencyjnoÊci regionu. Z takiego punktu
widzenia, szczególnie wa˝ne jest pomna˝anie jej potencja∏u. Drugà funkcjà
metropolii jest bezpoÊrednie oddzia∏ywanie na region – poprzez dostarczanie
niedost´pnych poza nià us∏ug i impulsów rozwojowych. Obecnie pierwsza
z wymienionych funkcji zdecydowanie dominuje nad drugà. Dla harmonijne-
go rozwoju ca∏ego województwa kluczowe znaczenie ma maksymalizacja wy-
korzystania tych elementów potencja∏u Krakowa, które przyczyniajà si´ do po-
wi´kszenia potencja∏u równie˝ poza metropolià.

Obszar IV –
Krakowski
Obszar
Metropolitalny
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STRATEGIA POST¢POWANIA

Wiodàce dzia∏ania b´dà zmierzaç do:
podniesienia roli Krakowa jako metropolii europejskiej,
wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru, w tym w zakresie nauki,
technologii, kultury, administracji, gospodarki, transportu oraz sportu,
wzmocnienia mi´dzynarodowej promocji Krakowskiego Obszaru Metropo-
litalnego jako atrakcyjnego miejsca lokalizacji inwestycji o znaczeniu euro-
pejskim, w tym siedzib instytucji i firm mi´dzynarodowych,
uporzàdkowania przestrzeni i poprawy stanu Êrodowiska,
integracji wewn´trznej obszaru metropolitalnego poprzez popraw´ standar-
dów transportu publicznego, zwi´kszenia udzia∏u transportu publicznego
w przewozach pasa˝erskich,
równowa˝enia struktury przestrzennej KOM poprzez zapewnienie odpo-
wiednich standardów dost´pu do us∏ug i infrastruktury spo∏ecznej poza
oÊrodkiem centralnym adekwatnie do rangi oÊrodków lokalnych,
gospodarczej aktywizacji obszaru, w tym zapewnienia atrakcyjnych lokaliza-
cji i warunków dla inwestycji gospodarczych na obszarze ca∏ego KOM. 

Obszary metropolitalne postrzegaç nale˝y zarówno przez pryzmat ich mi´dzy-
narodowej konkurencyjnoÊci, jak i pod kàtem ich roli wewnàtrz regionu – jako
zintegrowanego rynku pracy i dzia∏alnoÊci gospodarczej. Z tego wzgl´du nie
powinno si´ pomijaç tego wewn´trznego aspektu zwa˝ywszy, ˝e sprawne funk-
cjonowanie wewn´trznej struktury pozwoli na lepszà realizacj´ g∏ównego kie-
runku przekszta∏ceƒ majàcych na celu umocnienie europejskiej roli KOM. 
Kierunek ten winien byç realizowany poprzez zrównowa˝enie wyposa˝enia mniej-
szych oÊrodków KOM – proporcjonalnie do ich rangi – w elementy infrastruktury
spo∏ecznej, co pozwoli∏oby na przynajmniej cz´Êciowe zredukowanie negatywnych
skutków migracji wewn´trznej oraz rozwój sprawnego transportu zbiorowego. 
Szczegó∏owa identyfikacja funkcji i us∏ug metropolitalnych, których realizacja
niezb´dna jest dla uzyskania Êwiatowych standardów przyj´tych dla obszarów
metropolitalnych, analiza dost´pu do tych funkcji Ma∏opolski, a tak˝e konku-
rencyjnoÊç w stosunku do innych metropolii i regionów o podobnym znacze-
niu i wielkoÊci w Europie jest podstawà do okreÊlenia listy inwestycji i dzia∏aƒ
wzmacniajàcych t´ konkurencyjnoÊç.
Innym dzia∏aniem b´dzie promowanie tych cech miasta i regionu, które ju˝
w tej chwili nadajà mu europejskiego znaczenia – takich jak kultura, nauka,
unikalne walory Êrodowiska przyrodniczo-kulturowego. Dzia∏ania te realizowa-
ne b´dà poprzez udzia∏ w instytucjach i organizacjach mi´dzynarodowych,
tworzenie ich filii na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, udzia∏
w wystawach, targach, festiwalach, kongresach, a tak˝e poprzez organizowanie
imprez o znaczeniu mi´dzynarodowym na terenie KOM i Ma∏opolski. Dzia∏a-
nie to obejmowaç b´dzie równie˝ promocj´ nowych form aktywnoÊci z zakre-
su nowoczesnych technologii i innowacyjnoÊci rozwijajàcych si´ dopiero na te-
renie Ma∏opolski z wykorzystaniem najnowszych technik medialnych.
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Dzia∏ania obejmujàce infrastruktur´ transportowà polegaç b´dà na stworzeniu
modelu uwzgl´dniajàcego zdecydowany wzrost udzia∏u transportu publiczne-
go poprzez integracj´ ró˝nych Êrodków transportu, popraw´ sprawnoÊci zarzà-
dzania, dost´pnoÊci i szybkoÊci przemieszczania si´ ludnoÊci i komfortu tych
us∏ug. W zakresie zaÊ transportu towarowego stworzenie oÊrodków logi-
stycznych zapewniajàcych ograniczenie ruchu towarowego w centrum me-
tropolii i bardziej optymalnà dystrybucj´ towarów.
Przygotowanie i realizacja inwestycji na obszarach zdegradowanych, powojsko-
wych i poprzemys∏owych obejmowaç b´dzie reaktywacj´ terenów, jak równie˝
realizacj´ nowych inwestycji, w efekcie których nastàpi znaczàca poprawa jako-
Êci Êrodowiska, uporzàdkowanie przestrzenne i aktywizacja gospodarczych ob-
szarów zdegradowanych i poprzemys∏owych. 

Podj´te dzia∏ania powinny w perspektywie realizacji strategii przynieÊç nast´-
pujàce efekty:

wzrost ruchu turystycznego w szczególnoÊci w zakresie turystyki biznesowej,
zwi´kszenie udzia∏u transportu publicznego w przewozach ogó∏em,
ograniczenie ruchu transportu towarowego w centrum Krakowa,
wzrost kapita∏u zagranicznego w inwestycjach,
zwi´kszenie liczby siedzib przedsi´biorstw, szczególnie zagranicznych,
zmiana struktury zatrudnienia na rzecz sektora us∏ugowego, naukowego
i nowoczesnych technologii,
powstanie centrum badawczo-rozwojowego typu „Joint Research Center”,
wchodzàcego w sk∏ad Europejskiego Obszaru Badawczego.

JednoczeÊnie w celu wzmocnienia funkcji metropolitalnych po˝àdane jest zre-
alizowanie wielu znaczàcych projektów inwestycyjnych, takich jak:

budowa obiektów kongresowych, widowiskowo-sportowych i targowo-wy-
stawienniczych, 
budowa i rozbudowa bazy szkó∏ wy˝szych, 
budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, 
budowa pe∏nego uk∏adu obwodnicowego Krakowa i modernizacja taboru
przewozów publicznych, 
rozbudowa parków technologicznych,  
budowa centrów logistycznych,
utworzenie i budowa oÊrodka upami´tniajàcego dorobek Jana Paw∏a II, 
budowa, rozbudowa i modernizacja specjalistycznej infrastruktury leczniczej,
budowa, rozbudowa i modernizacja konkurencyjnie ukierunkowanych, pod-
stawowych instytucji kultury, w tym sal koncertowych, muzeów sztuki
wspó∏czesnej, interaktywnych oÊrodków zwiàzanych z mediami elektronicz-
nymi,
budowa, rozbudowa i modernizacja oÊrodków edukacji kulturowej (w tym
szkó∏ artystycznych i uczelni), oÊrodków zwiàzanych z przemys∏em filmo-
wym, w tym grafiki i animacji komputerowej 3D oraz poszerzanie i urynko-
wienie projektów wzmacniajàcych ofert´ programowà sektora kultury.
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KIERUNKI POLITYKI – 
ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW REALIZACYJNYCH

Umocnienie europejskiej pozycji Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego i rozwój funkcji metropolitalnych

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczby siedzib oraz central instytucji, organizacji i firm o zasi´gu eu-
ropejskim, w tym zagranicznych, zlokalizowanych w KOM,
wzrost liczby noclegów zagranicznych udzielonych w hotelach w obszarze KOM,
wzrost liczby mi´dzynarodowych kongresów i konferencji naukowych odby-
wajàcych si´ w Krakowie.

za∏o˝enia programowe:

Najwa˝niejsze dzia∏ania obejmà:
Wsparcie organizacyjne oraz finansowe tworzenia i rozwoju zarówno placó-
wek akademickich i naukowo-badawczych jak równie˝ produkcyjnych, dzia-
∏ajàcych w obszarze nowych i nowoczesnych technologii oraz innowacyjno-
Êci,
Wsparcie rozwoju przedsi´biorczoÊci opartej na przemys∏ach przyjaznych
dla Êrodowiska,
Promocj´ nowych aktywnoÊci z zakresu nowoczesnych technologii i innowa-
cyjnoÊci rozwijajàcych si´ dopiero na terenie Ma∏opolski z wykorzystaniem
najnowszych technik medialnych,
Przygotowanie i realizacj´ inwestycji na obszarach zdegradowanych i po-
przemys∏owych zinwentaryzowanych w ramach analiz i studiów. Inwestycje
obejmowaç b´dà reaktywacje terenów jak równie˝ realizacj´ nowych inwe-
stycji w efekcie, których nastàpi znaczàca poprawa jakoÊci Êrodowiska, upo-
rzàdkowanie przestrzenne i aktywizacja gospodarcza obszarów zdegradowa-
nych i poprzemys∏owych,
Inicjowanie, stymulowanie i organizacja cyklicznych przedsi´wzi´ç kultural-
nych i sportowych o mi´dzynarodowym znaczeniu lub zasi´gu oraz wpro-
wadzanie ich do mi´dzynarodowego kalendarium imprez .

Równolegle podejmowane b´dà inne dzia∏ania w celu umocnienia europejskiej
pozycji KOM, które obejmà w pierwszym rz´dzie nast´pujàce zagadnienia:

Realizacja funkcji i us∏ug metropolitalnych, które niezb´dne sà do uzyska-
nia Êwiatowych standardów przyj´tych dla obszarów metropolitalnych po-
przez budow´ odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, konferencyjno
-kongresowej, targowo-wystawienniczej i sportowej,
Promocja tych cech miasta i obszaru, które ju˝ w tej chwili dodajà mu eu-
ropejskiego znaczenia takich jak: kultura, nauka, unikalne walory Êrodowi-
ska przyrodniczo-kulturowego,
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Wspieranie udzia∏u oraz udzia∏ w instytucjach i organizacjach mí dzynarodowych,
dzia∏anie na rzecz pozyskiwania i tworzenia ich filii na terenie Obszaru,
Udzia∏ w presti˝owych mi´dzynarodowych wystawach, targach, festiwalach,
kongresach, a tak˝e organizacja imprez o znaczeniu mi´dzynarodowym.

Równowa˝enie struktury wewn´trznej Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost udzia∏u podró˝nych korzystajàcych ze zintegrowanego transportu
metropolitalnego w przewozach pasa˝erskich w obr´bie KOM ogó∏em,
skrócenie Êredniego czasu dojazdu do pracy i szko∏y w obr´bie KOM.

za∏o˝enia programowe:

Kluczowym dzia∏aniem jest rozwój systemu zintegrowanego transportu metro-
politalnego, a najwa˝niejsze dzia∏ania w tym kierunku obejmà:

Koordynacj´ przewozów publicznych autobusowych i kolejowych,
Przystosowanie infrastruktury drogowej i kolejowej pod kàtem funkcjono-
wania transportu publicznego w tym:

• budowa i modernizacja wybranych dróg, najwa˝niejszych odcinków dróg
dope∏niajàcych model komunikacji drogowej KOM w szczególnoÊci pó∏-
nocnego fragmentu obwodnicy Krakowa,

• budowa i modernizacja wybranych odcinków sieci kolejowej,
• budowa i modernizacja wybranych przystanków i w´z∏ów przesiadkowych,
• budowa i modernizacja wybranych parkingów o znaczeniu strategicznym

(P+R),
• modernizacja taboru kolejowego i autobusowego,
• promocja transportu publicznego.

Najwa˝niejsze dzia∏ania obejmà tak˝e:
Budow´ nowych obiektów oÊwiaty ponadpodstawowej dla poprawy wskaê-
nika dost´pnoÊci poza oÊrodkiem centralnym,
Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy szczególnie w sektorze us∏ug po-
za oÊrodkiem centralnym,
Popraw´ warunków dzia∏ania terenowej administracji publicznej.
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Zró˝nicowania wewnàtrzregionalne w Ma∏opolsce sà znaczne i mogà nadal ro-
snàç, ale pod warunkiem, ˝e nie dzieje si´ to kosztem najs∏abszych cz´Êci i naj-
s∏abszych grup mieszkaƒców województwa. 
Trzeba otwarcie przyznaç, ˝e zlikwidowanie wewn´trznych zró˝nicowaƒ w po-
ziomie rozwoju i poziomie ˝ycia mieszkaƒców – jak wskazujà dotychczasowe
doÊwiadczenia – nie jest realne, stàd celem wewnàtrzregionalnej polityki roz-
woju w Ma∏opolsce nie jest zmniejszanie wewn´trznego zró˝nicowania w re-
gionie, ale zapewnienie, aby w ˝adnej z cz´Êci województwa nie dochodzi∏o do
regresu i pogorszenia sytuacji spo∏eczno-gospodarczej i warunków ˝ycia, aby
wszystkie cz´Êci województwa rozwija∏y si´, przy zaakceptowaniu faktu, ˝e
w ró˝nych miejscach odbywa si´ to w ró˝nym tempie. 

Tradycjonalizm Ma∏opolan przejawia si´ mi´dzy innymi w silnym przywiàzaniu
do miejsca zamieszkania, co z kolei powoduje stosunkowo s∏abà mobilnoÊç
mieszkaƒców województwa. JesteÊmy przywiàzani do swojej wsi, miasteczka,
bliskiego otoczenia i niech´tnie zmieniamy na sta∏e miejsce zamieszkania.
W dzisiejszych realiach oznaczaç to mo˝e zarówno ograniczenie w dost´pie do
ró˝norodnych dóbr i us∏ug, jak i ograniczenie szans na rynku pracy – szans in-
dywidualnego rozwoju i mo˝liwoÊci znalezienia pracy czy pola dla indywidual-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej na miar´ w∏asnego potencja∏u.
Stàd bardzo wa˝ne staje si´ w perspektywie najbli˝szych lat uzupe∏nienie wy-
posa˝enia regionu w podstawowà infrastruktur´. Dotyczy to zarówno dost´pu
do infrastruktury ochrony Êrodowiska, jak i wyposa˝enia g∏ównych oÊrodków
miejskich w ca∏ym województwie w podstawowà infrastruktur´ spo∏ecznà – tak,
aby na obszarze ca∏ego województwa nie by∏o infrastrukturalnych barier w do-
st´pie do dóbr i us∏ug, z których codziennie korzystamy i które Êwiadczà o ja-
koÊci naszego ˝ycia i poczuciu bezpieczeƒstwa. 
Z drugiej strony dost´p do niektórych dóbr i us∏ug oraz rynków pracy wyma-
ga usprawnienia wewnàtrzregionalnego systemu drogowego i transportowego
– w tym rozwoju sieci dróg powiatowych i gminnych – przede wszystkim pod
kàtem zapewnienia sprawnego przemieszczania si´ ludzi, w tym rozwoju ogól-
nodost´pnego transportu zbiorowego. W realiach gospodarki poczàtku XXI
wieku koncentracja nowoczesnej i najbardziej konkurencyjnej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, a co za tym idzie najlepszych, najlepiej p∏atnych i nowoczesnych
miejsc pracy w i wokó∏ metropolii wydaje si´ nieunikniona, trzeba wi´c zapew-
niç mieszkaƒcom spoza metropolii mo˝liwoÊç bezpoÊredniego uczestniczenia
i korzystania z jej wzrostu. 
Realizacja tej wizji b´dzie mo˝liwa, kiedy korzyÊci z rozwoju spo∏ecznego i go-
spodarczego stanà si´ realnym udzia∏em wszystkich mieszkaƒców Ma∏opolski.
W tym celu istnieje potrzeba dzia∏ania dwutorowego. Obok podnoszenia kon-
kurencyjnoÊci gospodarczej regionu, w tym metropolii krakowskiej, jako biegu-
na wzrostu o znaczeniu europejskim, istnieje potrzeba tworzenia szans na zdo-
bycie wiedzy i umiej´tnoÊci, wzbogacanie w∏asnej relacji do Êwiata (wyobraê-
nia, wra˝liwoÊç, refleksja) oraz udzia∏ w ˝yciu publicznym ludzi zamieszkujà-
cych mniejsze miasta i obszary wiejskie. 

Polityka
rozwoju

w poszczególnych
polach

strategii

Pole B –
Rozwój

spo∏eczny
i jakoÊç

˝ycia
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Polityka
rozwoju
w poszczególnych
polach
strategii

Pole B –
Rozwój
spo∏eczny
i jakoÊç
˝ycia

Jak dowodzà wyniki badaƒ to w∏aÊnie niski poziom wykszta∏cenia, obok miej-
sca zamieszkania (poza du˝ym miastem) oraz sytuacji rodzinnej (rodzina wie-
lodzietna lub niepe∏na) najsilniej wp∏ywajà na zwi´kszenie ryzyka ubóstwa. Na-
le˝y wi´c równolegle prowadziç dzia∏ania zapewniajàce równoÊç szans
mieszkaƒców Ma∏opolski w dost´pie do edukacji, kultury i informacji.
Dzia∏ania temu s∏u˝àce powinny si´ przyczyniç do redukowania dysproporcji
w poziomie rozwoju spo∏eczno-gospodarczego mniejszych oÊrodków oraz kon-
centrowaç si´ na wyzwoleniu inicjatywy ich mieszkaƒców i wspieraniu ich
przedsi´biorczoÊci.

Obszary  V–VII:
obejmujà cele spo∏eczne i Êrodowiskowe, decydujàce o powszechnym pozio-
mie i jakoÊci ˝ycia, których realizacja b´dzie mia∏a decydujàce znaczenie dla
podniesienia atrakcyjnoÊci Ma∏opolski jako miejsca zamieszkania i pobytu,
obejmujà przedsi´wzi´cia zapewniajàce, poÊrednio lub bezpoÊrednio: 
szanse wielowymiarowego, wszechstronnego rozwoju Ma∏opolan – indywidu-
alnych osób, ich rodzin, wspólnot lokalnych, w których ˝yjà – przy czym ma-
my na uwadze nie tylko standard ˝ycia, ale równie˝ jego stron´ jakoÊciowà,
symbolicznà i duchowà, 
okreÊlony godny poziom i niezawodnoÊç dost´pu do powszechnych us∏ug
publicznych, dla wszystkich mieszkaƒców na równych zasadach, w tym bez-
pieczeƒstwo zdrowotne,
mo˝liwoÊç ˝ycia w czystym, estetycznym, bezpiecznym Êrodowisku i krajobrazie.

W ramach tej cz´Êci strategii szczególna uwaga poÊwi´cona zostanie zapewnie-
niu wewnàtrzregionalnej solidarnoÊci i wzmocnieniu integracji spo∏ecznej,
z uwzgl´dnieniem jako priorytetów:
• wszechstronnych dzia∏aƒ sprzyjajàcych rodzinie, w tym majàcych na celu za-

chowanie godnego poziomu ˝ycia oraz piel´gnowanie ˝ycia rodzinnego, 
• wszechstronnych dzia∏aƒ majàcych na celu integracj´ spo∏ecznà i zawodowà

osób najbardziej zagro˝onych wykluczeniem z powodów materialnych, spo-
∏ecznych i kulturowych, w szczególnoÊci: 

1. rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujàcych dzieci,
2. dzieci i m∏odzie˝y ze Êrodowisk zagro˝onych, w tym ubogich i za-

niedbanych,
3. osób starszych (seniorów),
4. osób niepe∏nosprawnych, 
5. mniejszoÊci narodowych i etnicznych,
6. imigrantów,
7. d∏ugotrwale bezrobotnych,
8. osób opuszczajàcych zak∏ady karne i ich rodzin. 

Wskazane powy˝ej grupy osób z racji swojego trudnego po∏o˝enia ˝yciowego
traktowane sà w polityce rozwoju spo∏ecznego województwa jako grupy szcze-
gólnego zainteresowania (grupy priorytetowe).
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KIERUNKI POLITYKI

CEL
POÂREDNI

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• utrzymanie przeci´tnej d∏ugoÊci ˝ycia mieszkaƒców,
• zmniejszenie stopy bezrobocia w skali województwa 

oraz w uk∏adzie powiatów,
• spadek liczby przest´pstw w przeliczeniu na 1000 mieszkaƒców 

(wskaênik przest´pczoÊci),

Rozwój 
profilaktyki 
i ochrony 
zdrowia

V.1.

Integrujàca 
polityka

spo∏eczna 

V.2.

Poprawa 
kondycji 
rodziny 

ma∏opolskiej

V.3.

Poprawa 
bezpieczeƒstwa 

obywateli

V.4.

Wzmocnienie 
spo∏eczeƒstwa 
obywatelskiego 

oraz 
budowanie
to˝samoÊci  
regionalnej

V.5.

Rozwój 
sieci 

oÊrodków 
us∏ug  

publicznych

V.6.

SPÓJNY WEWN¢TRZNIE, ZAPEWNIAJÑCY RÓWNE SZANSE
I MO˚LIWOÂCI ROZWOJU REGION

Schemat 6. Obszar V – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Województwo ma∏opolskie cechuje znaczne zró˝nicowanie przestrzenne ze
wzgl´du na poziom rozwoju spo∏eczno-gospodarczego oraz walory Êrodowisko-
we. Dlatego niezwykle istotnym do osiàgni´cia celem w prowadzonej przez
województwo polityce regionalnej, staje si´ dà˝enie Ma∏opolski do osiàgni´cia
spójnoÊci wewnàtrzregionalnej. Oznacza to realizacj´ procesu poprawy ˝ycia
mieszkaƒców, przede wszystkim poprzez podnoszenie jakoÊci ˝ycia ludnoÊci
miejskiej i wzmacnianie funkcji miast oraz na przezwyci´˝aniu zapóênieƒ cy-
wilizacyjnych na obszarach wiejskich. 

Na obszarze województwa wyst´puje równie˝ znaczne zró˝nicowanie w zakre-
sie zapewnienia opieki spo∏ecznej, ochrony zdrowia oraz bezpieczeƒstwa pu-
blicznego. Oznacza to koniecznoÊç dà˝enia województwa do osiàgni´cia we-
wnàtrzregionalnej spójnoÊci spo∏ecznej poprzez zapewnienie równomiernego
dost´pu do us∏ug, a tak˝e zbli˝onego standardu us∏ug w zakresie wyrównywa-
nia szans ˝yciowych mieszkaƒców. Dlatego niezb´dne staje si´ podj´cie kro-
ków, które zapewnià odpowiedni poziom ochrony socjalnej, b´dà przeciwdzia-
∏aç marginalizacji spo∏ecznej i dyskryminacji, zapewnià ochron´ najs∏abszym
grupom spo∏eczeƒstwa, promowaç b´dà zatrudnienie, szkolenia zawodowe
oraz wyrównywanie szans, a tak˝e zapewnià rozwój regionalnego systemu
ochrony zdrowia, osiàgany wraz z poprawà jakoÊci i dost´pnoÊci us∏ug me-
dycznych oraz podniesieniem bezpieczeƒstwa pacjentów i personelu. Ko-
nieczne jest równie˝ podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu popraw´ stanu i poczu-
cia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i goÊci przebywajàcych na terenie wojewódz-
twa oraz koordynacj´ wspó∏pracy s∏u˝b i urz´dów odpowiedzialnych za bezpie-
czeƒstwo w regionie. Dà˝eniu do osiàgni´cia spójnoÊci powinny towarzyszyç
równie˝ przedsi´wzi´cia na rzecz wspierania to˝samoÊci regionalnej oraz
wzmacniania wi´zi pomi´dzy poszczególnymi obszarami Ma∏opolski.

Ma∏opolska jest regionem, który charakteryzuje si´ stosunkowo wysokim
stopniem aktywnoÊci obywatelskiej przejawiajàcym si´ w du˝ej iloÊci organiza-
cji pozarzàdowych (4 miejsce w Polsce), wzgl´dnym brakiem barier w zakresie
rozwoju tych organizacji oraz ponadprzeci´tnà frekwencjà wyborczà. Mimo to,
mieszkaƒcy regionu w ograniczonym zakresie uczestniczà w organizacjach po-
zarzàdowych (12% deklaruje cz∏onkostwo, tyle samo wynosi Êrednia dla kraju).
Istniejà mo˝liwoÊci stymulacji postaw obywatelskich w kierunku wi´kszej
aktywnoÊci w kszta∏towaniu najbli˝szego otoczenia.

Obszar V –
SpójnoÊç
wewnàtrzregionalna
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STRATEGIA POST¢POWANIA

W ramach obszaru realizowana b´dzie polityka spójnoÊci wewnàtrzregionalnej
województwa, przedsi´wzi´cia przyczyniajàce si´ do spójnego rozwoju woje-
wództwa, przede wszystkim poprzez wspieranie subregionalnych oÊrodków
rozwoju: Tarnowa, Nowego Sàcza oraz potencjalnych oÊrodków subregional-
nych: Nowego Targu3, a tak˝e konurbacji OÊwi´cim–Chrzanów–Trzebinia. 
Realizowane dzia∏ania polegaç b´dà na:

Pobudzeniu rozwoju miast poprzez wzmocnienie subregionalnych oÊrod-
ków wzrostu,
Wyrównywaniu poziomu ˝ycia pomi´dzy miastem a wsià poprzez rozwój lo-
kalnej infrastruktury spo∏ecznej, g∏ównie w oparciu o sieç miast powiatowych,
Odnowie i rozwoju centrów miejscowoÊci wiejskich,
Zwi´kszeniu dost´pu do us∏ug publicznych, 
Zapewnieniu bezpieczeƒstwa socjalnego w szczególnoÊci poprzez tworzenie
warunków dla rozwoju organizacji pozarzàdowych i wspieranie inicjatyw sa-
mopomocowych mieszkaƒców tworzàcych spo∏ecznoÊç lokalnà, 
Zapewnieniu bezpieczeƒstwa zdrowotnego mieszkaƒcom województwa po-
przez rozwój regionalnego systemu ochrony zdrowia, osiàgany wraz z popra-
wà jakoÊci i dost´pnoÊci us∏ug medycznych, w szczególnoÊci specjalistycznych, 
Poprawie bezpieczeƒstwa publicznego, w tym na drogach, elektronicznym
monitoringu, doposa˝eniu w specjalistyczny sprz´t i pojazdy jednostek Stra-
˝y Po˝arnej, Policji oraz wodnych i górskich s∏u˝b ratowniczych, a tak˝e
promocji zachowaƒ w∏aÊciwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych, 
Wspieraniu to˝samoÊci regionalnej oraz wzmacnianiu wi´zi pomi´dzy po-
szczególnymi obszarami Ma∏opolski.
Wspieraniu aktywnoÊci obywatelskiej mieszkaƒców, odpowiedzialnoÊci i za-
anga˝owania w ˝ycie spo∏ecznoÊci lokalnych. 

W wyniku podj´tych dzia∏aƒ, na terenie województwa zostanà wzmocnione
subregionalne oÊrodki rozwoju, których oddzia∏ywanie przyczyni si´ do wzro-
stu jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców na sàsiadujàcych z nimi obszarach miast i wsi.
Zmniejszy si´ tak˝e skala zjawiska wykluczenia spo∏ecznego, kulturowego
i ekonomicznego oraz bezpoÊrednia liczba osób zagro˝onych wykluczeniem
spo∏ecznym.

3 Hierarchia oÊrodków wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma∏opolskiego, 
tom II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, UMWM, Kraków 2003
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Obszar V –
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KIERUNKI POLITYKI – ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW
REALIZACYJNYCH

Rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdro-
wia i jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców województwa

wskaêniki osiàgni´ç: 

spadek wskaêników umieralnoÊci ogólnej,
spadek wskaêników umieralnoÊci z powodu chorób uk∏adu krà˝enia,
spadek wskaêników umieralnoÊci z powodu chorób nowotworowych,
spadek liczby zgonów niemowlàt na 1000 urodzeƒ ˝ywych,
sukcesywne skracanie czasu oczekiwania na porady specjalistyczne,
sukcesywne skracanie czasu pobytu w jednostkach stacjonarnej opieki zdro-
wotnej, na rzecz rozwijania opieki ambulatoryjnej i Êrodowiskowej.

za∏o˝enia programowe:

Najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà:
Profilaktyk´  i promocj´ zdrowia, 
Opracowanie i realizacj´ specjalistycznych programów zdrowotnych (pro-
gramy zwalczania chorób uk∏adu krà˝enia i chorób nowotworowych, pro-
gramy dotyczàce opieki nad matkà i dzieckiem, program dotyczàcy zdrowia
psychicznego i uzale˝nieƒ – w tym rozwijania oÊrodków terapii uzale˝nieƒ
dla m∏odzie˝y oraz optymalizacji sieci opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia 
psychicznego, programy dotyczàce chorób reumatycznych i innych przewlek∏ych),
Zmniejszanie ró˝nic w dost´pie do Êwiadczeƒ zdrowotnych,
Rozwój oraz integracj´ regionalnego systemu ratownictwa medycznego,
Popraw´ dost´pu do opieki d∏ugoterminowej i opieki nad osobami starszymi,
Specjalistyczne programy zdrowotne, 
Podniesienie jakoÊci i efektywnoÊci regionalnego systemu ochrony zdrowia,
w szczególnoÊci poprzez dostosowanie zak∏adów opieki zdrowotnej do wy-
magaƒ okreÊlonych przez przepisy prawa,
Optymalizacj´ wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdro-
wia i globalnych kosztów opieki stacjonarnej.
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Integrujàca polityka spo∏eczna

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczby osób korzystajàcych z niepieni´˝nych Êwiadczeƒ spo∏ecznych
na 1000 mieszkaƒców,
zmniejszenie liczby osób i gospodarstw domowych ˝yjàcych poni˝ej mini-
mum egzystencji, ustawowej granicy ubóstwa i subiektywnej granicy ubóstwa,
spadek liczby dzieci i m∏odzie˝y, ˝yjàcych w gospodarstwach domowych po-
ni˝ej minimum egzystencji, ustawowej granicy ubóstwa i subiektywnej gra-
nicy ubóstwa,
wzrost liczby wdro˝onych projektów na rzecz grup zagro˝onych wyklucze-
niem spo∏ecznym,
wzrost udzia∏u kadr dzia∏ajàcych na rzecz grup zagro˝onych,
wzrost liczby organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych w obszarze polityki
spo∏ecznej,
wzrost liczby powsta∏ych podmiotów ekonomii spo∏ecznej.

za∏o˝enia programowe:

Najwa˝niejsze dzia∏ania: 
Wyrównywanie szans osób niepe∏nosprawnych,
Rozwój systemu opieki oraz tworzenie warunków do integracji i aktywnoÊci
osób starszych,
Rozwój warunków dla prawid∏owego funkcjonowania rodzin, w tym prze-
ciwdzia∏anie i zwalczanie patologii,
Rozwój prorodzinnych form opieki nad dzieçmi pozbawionymi opieki ro-
dzicielskiej,
Przeciwdzia∏anie mi´dzypokoleniowej transmisji biedy (wyrównywanie
szans dzieci i m∏odzie˝y ze Êrodowisk zagro˝onych, w tym ubogich), 
Wspieranie programów pomocy dzieciom i m∏odzie˝y zagro˝onej spo∏ecz-
nym wykluczeniem,
Reintegracja spo∏eczna i zawodowa Êrodowisk zagro˝onych, 
Promocja i rozwój inicjatyw podmiotów ekonomii spo∏ecznej, 
Tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarzàdowych,
Rozwój systemu szkoleƒ ustawicznych dla kadr dzia∏ajàcych na rzecz osób
zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym, w tym kadry podmiotów ekonomii
spo∏ecznej. 
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Poprawa kondycji ma∏opolskiej rodziny

wskaêniki osiàgni´ç: 

liczba zorganizowanych kampanii edukacyjnych i spo∏ecznych,
iloÊç osób korzystajàcych z poradnictwa,
wzrost iloÊci osób korzystajàcych z obiektów kultury.

za∏o˝enia programowe:

Najwa˝niejsze dzia∏ania: 
Prowadzenie kampanii edukacyjnych i spo∏ecznych na rzecz promocji war-
toÊci rodziny oraz  majàcych na celu przygotowanie dzieci i m∏odzie˝y do
pe∏nienia ról rodzinnych i spo∏ecznych,
Wspieranie inicjatyw organizacji pozarzàdowych w budowaniu spo∏eczeƒ-
stwa obywatelskiego, 
Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarzàdowych i sa-
morzàdów lokalnych w zakresie dzia∏aƒ prorodzinnych,
Rozwój poradnictwa wspierajàcego rodzin´, w tym wychowanie i edukacja
dzieci oraz m∏odzie˝y,
Stworzenie warunków i systemu zach´t do tworzenia lokalnych projektów
wsparcia rodzin,
Wzbogacenie systemu kszta∏cenia animatorów czasu wolnego o umiej´tno-
Êci zwiàzane z programowaniem, realizowaniem oraz finansowaniem aktyw-
nych sposobów sp´dzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin,
Stworzenie warunków do uczestnictwa rodziny w kulturze, obni˝enie
kosztów dost´pu do kultury,
Wspieranie aktywnych form sp´dzania wolnego czasu, tak˝e poprzez rozbu-
dow´ odpowiedniej infrastruktury,
Doskonalenie systemu zbierania i wymiany informacji dotyczàcej prowadzo-
nych dzia∏aƒ w obszarze polityki prorodzinnej.

Poprawa bezpieczeƒstwa obywateli 

wskaêniki osiàgni´ç: 

spadek liczby przest´pstw pope∏nianych w Ma∏opolsce, w tym przest´pstw
drogowych,
wzrost stopnia wykrywalnoÊci przest´pstw,
spadek przest´pczoÊci wÊród osób nieletnich,
wzrost poczucia bezpieczeƒstwa wÊród mieszkaƒców (êród∏o danych: bada-
nia ankietowe).
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za∏o˝enia programowe:
Najwa˝niejsze dzia∏ania: 

Poprawa bezpieczeƒstwa na drogach, 
Rozwój elektronicznego monitoringu bezpieczeƒstwa, 
Doposa˝enie w specjalistyczny sprz´t i pojazdy jednostek Stra˝y Po˝arnej,
Policji oraz wodnych i górskich s∏u˝b ratowniczych,
Promocja wÊród mieszkaƒców Ma∏opolski zachowaƒ w∏aÊciwych w odniesie-
niu do sytuacji kryzysowych,
Utworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeƒstwa,
Utworzenie centrów zarzàdzania kryzysowego,
Prowadzenie regularnych çwiczeƒ s∏u˝b i spo∏eczeƒstwa na wypadek zagro-
˝eƒ nadzwyczajnych.

Wzmocnienie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz budowanie 
to˝samoÊci regionalnej 

wskaêniki osiàgni´ç: 
podniesienie poziomu „ÊwiadomoÊci regionalnej” Ma∏opolan (ocena na pod-
stawie badaƒ),
wzrost liczby organizacji pozarzàdowych na 10 tys. mieszkaƒców,
wzrost aktywnego uczestnictwa mieszkaƒców w organizacjach pozarzàdowych
(cz∏onkostwo, udzia∏ osób nale˝àcych do co najmniej jednej organizacji).

za∏o˝enia programowe:
Najwa˝niejsze dzia∏ania:
Dzia∏anie na rzecz wzrostu to˝samoÊci i wi´zi regionalnych, w tym:

Realizacja programów edukacyjnych zwiàzanych z regionem, jego historià
i dziedzictwem,
Inicjowanie i wspieranie dzia∏aƒ wydawniczych dotyczàcych regionu, jego
historii i dziedzictwa,
Wspieranie dzia∏aƒ badawczych i popularyzatorskich nad odr´bnoÊcià regio-
nalnà Ma∏opolski,
Integracja dzia∏aƒ i inicjowanie wspó∏pracy wiodàcych instytucji kultural-
nych subregionów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosàdeckiego, Podhala
i Ma∏opolski Zachodniej,
Cykliczne wykonywanie badaƒ opinii publicznej dokumentujàcych wspó∏-
czesnà Ma∏opolsk´ i jej mieszkaƒców we wszelkich dziedzinach ˝ycia spo-
∏ecznego, gospodarczego i kulturowego,
Wspieranie dzia∏aƒ na rzecz zapewnienia wszystkim mieszkaƒcom Ma∏opol-
ski dost´pu do kana∏u regionalnego TVP.

Dzia∏anie na rzecz wzrostu aktywnoÊci obywateli i wspólnot lokalnych, w tym: 
Realizacja programów edukacyjnych zwiàzanych z rozwojem ÊwiadomoÊci
i odpowiedzialnoÊci obywatelskiej, 
Wsparcie systemu poradnictwa obywatelskiego (rozwój iloÊciowy i jakoÊcio-
wy biur poradnictwa obywatelskiego),
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Promocja postaw spo∏ecznego zaanga˝owania i zainteresowania kwestiami publicz-
nymi (wolontariat, filantropia, samopomoc, spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu),
Wspieranie inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiàzywania lo-
kalnych problemów i zaspokajania potrzeb.

Wsparcie organizacji pozarzàdowych i instytucji obywatelskich, w tym:
Wyrównywanie szans organizacji poprzez rozwój systemu wsparcia w dzie-
dzinie poradnictwa, konsultacji szkoleƒ, warsztatów, itp.
Wzmocnienie procesów integracji sektora, w tym procesu federalizacji,
Wzmacnianie relacji administracja publiczna a sektor pozarzàdowy, w tym
powierzanie zadaƒ organizacjom pozarzàdowym w formie programów wie-
loletnich,
Wzmacnianie wizerunku organizacji pozarzàdowych, 
Wsparcie organizacji pozarzàdowych w aktywnoÊci na arenie mi´dzynarodo-
wej, w tym ich udzia∏u w projektach mi´dzynarodowych,
Stworzenie nowych mechanizmów finansowania organizacji pozarzàdowych
typu: promesa, fundusz por´czeniowy, fundusz po˝yczkowy, system gwaran-
cji itp.,
IloÊciowe i jakoÊciowe zwi´kszenie realizacji zadaƒ publicznych z udzia∏em
organizacji obywatelskich.

Rozwój sieci oÊrodków us∏ug publicznych
wskaêniki osiàgni´ç: 

dodatnie saldo migracji na obszarze ca∏ego województwa.

za∏o˝enia programowe:
Dzia∏ania koncentrowaç si´ b´dà na wyposa˝eniu subregionalnych i lokalnych
oÊrodków rozwoju w infrastruktur´ spo∏ecznà oraz poprawie bezpoÊredniego do-
st´pu komunikacyjnego, w tym równie˝ informatycznego,  do tej infrastruktury. 
Najwa˝niejsze dzia∏ania obejmà:
W zakresie wyposa˝enia oÊrodków us∏ug publicznych4 w infrastruktur´ spo∏ecznà:

Na poziomie regionalnym – oÊrodki: Tarnów, Nowy Sàcz oraz potencjalne
oÊrodki regionalne: konurbacja OÊwi´cim–Chrzanów–Trzebinia oraz Nowy
Targ, gdzie docelowy minimalny zakres wyposa˝enia powinien zawieraç
takie obiekty infrastruktury spo∏ecznej jak:
• jednostki administracji rzàdowej i samorzàdowej o zasi´gu regionalnym,

- szko∏y wy˝sze,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- szko∏y Êrednie ogólnokszta∏càce, zawodowe, zasadnicze i specjalistyczne,
- obiekty teatralno-muzyczne,
- obiekty kultury o zasi´gu regionalnym i centra wystawiennicze,
- szpitale ogólne (podstawowe i wieloprofilowe) oraz specjalistyczne,
- Miejskie OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
- domy pomocy spo∏ecznej o zasi´gu ponadlokalnym,
- oddzia∏y regionalne Ma∏opolskiego OÊrodka Ruchu Drogowego,
- hale widowiskowo-sportowe du˝e,
- p∏ywalnie kryte o wymiarach 25x50 m,
- stadiony sportowe o pojemnoÊci powy˝ej 10 tys. widzów;

4 Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma∏opolskiego, 
tom II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, UMWM, Kraków 2003
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Na poziomie ponadlokalnym I stopnia – oÊrodki: Bochnia, Brzesko, Gorlice,
Limanowa, Miechów, MyÊlenice, Olkusz, Sucha Beskidzka, Wadowice, Za-
kopane oraz potencjalne oÊrodki ponadlokalne I stopnia: Dàbrowa Tarnow-
ska, Proszowice, Wieliczka, gdzie docelowy minimalny zakres wyposa˝enia
oÊrodków us∏ugowych powinien zawieraç takie obiekty infrastruktury spo-
∏ecznej jak:
• placówki administracji szczebla powiatowego,
• muzea o charakterze regionalnym,
• galerie sztuki,
• szko∏y Êrednie ogólnokszta∏càce, zawodowe i zasadnicze,
• szpitale powiatowe,
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
• domy pomocy spo∏ecznej o zasi´gu ponadlokalnym,
• hale sportowe du˝e,
• p∏ywalnie kryte o wymiarach 12,5 x25 m,
• stadiony sportowe o pojemnoÊci do 10 tys. widzów;

Na poziomie ponadlokalnym II stopnia – oÊrodki: Andrychów, K´ty, Kryni-
ca, Krzeszowice, Mszana Dolna, Rabka, Skawina oraz potencjalne oÊrodki
ponadlokalne II stopnia: Alwernia, Biecz, Dobczyce, Grybów, Kalwaria Ze-
brzydowska, Muszyna, Niepo∏omice, S∏omniki, Szczawnica-KroÊcienko, Tu-
chów, Wolbrom, gdzie docelowy minimalny zakres wyposa˝enia oÊrodków
us∏ugowych powinien zawieraç takie obiekty infrastruktury spo∏ecznej jak:
• placówki administracji szczebla lokalnego,
• biblioteki publiczne,
• szko∏y Êrednie ogólnokszta∏càce,
• hale sportowe ma∏e,
• p∏ywalnie kryte,
• stadiony sportowe o pojemnoÊci do 10 tys. widzów,

Na poziomie lokalnym – pozosta∏e miasta województwa ma∏opolskiego oraz
miejscowoÊci b´dàce siedzibami gmin, które powinny zostaç wyposa˝one
w podstawowe obiekty infrastruktury spo∏ecznej, zaspokajajàce potrzeby lo-
kalnej spo∏ecznoÊci,
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KIERUNKI POLITYKI

CEL
POÂREDNI

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• wzrost udzia∏u ludnoÊci korzystajàcej z oczyszczalni Êcieków
• wzrost udzia∏u odpadów komunalnych poddanych segregacji
•poprawa stanu liczebnego wa˝niejszych zwierzàt chronionych

Ochrona 
zasobów 
wodnych 

Ochrona 
powietrza 

i zwi´kszenie
wykorzystania 

niekonwencjonalnych 
êróde∏ energii

Gospodarka 
odpadami

Bezpieczeƒstwo 
ekologiczne 
i ochrona 

przed skutkami 
kl´sk 

ekologicznych

VI.1. VI.2. VI.3. VI.4.

WYSOKA JAKOÂC ˚YCIA W CZYSTYM
I BEZPIECZNYM ÂRODOWISKU PRZYRODNICZYM

Schemat 7. Obszar VI – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Zachowanie dla przysz∏ych pokoleƒ posiadanych zasobów przyrodniczych,
ochrona i poprawa stanu Êrodowiska przyrodniczego sà konieczne dla trwa∏ego
rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego regionów, warunkujàc ich rozwój, które-
go celem jest:
• zapewnienie trwa∏oÊci rozwoju gospodarczego, poprzez zapewnienie dost´-

pu do zasobów,
• poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców poprzez umo˝liwienie im egzystencji

w czystym i zdrowym Êrodowisku, mo˝liwie wolnym od genetycznie zmody-
fikowanych organizmów,

• wzrost ekonomiczny poprzez racjonalizacj´ zu˝ycia energii, surowców i roz-
wój proekologicznych technologii,

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jako dziedzictwa przy-
sz∏ych pokoleƒ.

Ma∏opolska jest regionem o wyjàtkowych zasobach dziedzictwa przyrodnicze-
go. Jego walory nie sà jednak w pe∏ni wykorzystywane z powodu s∏abo rozwi-
ni´tej infrastruktury ochrony Êrodowiska oraz niewystarczajàcej dba∏oÊci o dzie-
dzictwo kulturowe.
Nieuporzàdkowana gospodarka wodno-Êciekowa, brak racjonalnej gospodarki
odpadami, zanieczyszczenie powietrza – wszystkie te czynniki zmniejszajà
atrakcyjnoÊç Ma∏opolski, co w konsekwencji pozbawia region jednego z naj-
wa˝niejszych atutów rozwoju oraz znacznie ogranicza mo˝liwoÊci czerpania
z zasobów Êrodowiska naturalnego w kolejnych latach. KonkurencyjnoÊci re-
gionu zagra˝a tak˝e niespotykana w innych obszarach kraju du˝a zmiennoÊç
przep∏ywów w rzekach, powodujàca zagro˝enie powodziowe, bàdê stany suszy
hydrologicznej. Istotnym problemem stwarzajàcym utrudnienia dla ochrony
przed powodzià, a tak˝e liniowych inwestycji proekologicznych, czy systemo-
wych rozwiàzaƒ gospodarki odpadami jest rozproszenie zabudowy.

STRATEGIA POST¢POWANIA

Wysoka jakoÊç Êrodowiska przyrodniczego Ma∏opolski winna stanowiç przewa-
g´ konkurencyjnà regionu, na bazie której budowana b´dzie polityka rozwoju
spo∏eczno-gospodarczego województwa – zarówno w sferze przemys∏ów czasu
wolnego, jak i w sferze warunków ˝ycia mieszkaƒców.

Pomimo poprawy stanu Êrodowiska przyrodniczego w ostatnich latach, nadal
konieczna jest realizacja licznych przedsi´wzi´ç, zw∏aszcza w zakresie:

podniesienia ÊwiadomoÊci ekologicznej mieszkaƒców – dzia∏ania edukacyjne
i promocyjne, uwzgl´dniajàce problematyk´ organizmów genetycznie mo-
dyfikowanych (GMO),
poprawy jakoÊci wód – modernizacja i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz oczyszczalni Êcieków,
ochrony przed powodzià i suszà – modernizacja wa∏ów przeciwpowodziowych
oraz podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu podniesienie retencyjnoÊci zlewni
rzecznych, w tym przede wszystkim realizacja „Programu ma∏ej retencji”,
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uporzàdkowania gospodarki odpadami – likwidacja niedostosowanych do
wymogów i dzikich wysypisk, modernizacja i budowa sk∏adowisk, zwi´ksze-
nie stopnia powtórnego wykorzystania odpadów, rozwiàzanie problemu osa-
dów Êciekowych,
ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ powietrza – wprowadzenie przyjaznych
dla Êrodowiska technologii, modernizacja procesów technologicznych, likwi-
dacja êróde∏ niskiej emisji,
zwi´kszenia wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii – zak∏adanie plan-
tacji roÊlin do produkcji bioenergii i budowa instalacji wykorzystujàcych
energi´ odnawialnà,
ochrony zasobów przyrody – zachowanie najcenniejszych obszarów i obiek-
tów oraz dzia∏ania rewitalizacyjne.

Inwestycje zwiàzane z ochronà Êrodowiska pozwolà na popraw´ jego stanu, za-
bezpieczà miejsca pracy w sektorach dzia∏alnoÊci gospodarczej zwiàzanych
z przemys∏em turystycznym oraz stworzà warunki do zwi´kszenia ich liczby
w przysz∏oÊci, a tak˝e poprawià mo˝liwoÊci dla lokowania nowych inwestycji
w innych sferach gospodarki.
Podj´te dzia∏ania przyczynià si´ w perspektywie realizacji strategii rozwoju do
osiàgni´cia takich efektów jak:

Poprawa jakoÊci wód powierzchniowych i podziemnych,
Poprawa jakoÊci powietrza,
Wzrost wskaênika lesistoÊci województwa,
Wzrost udzia∏u energii odnawialnej w produkcji energii,
Wzrost ruchu turystycznego w regionie (mi´dzynarodowy i krajowy),
Zachowanie w dobrym stanie Êrodowiska przyrodniczego (wed∏ug liczby
osobników gatunków chronionych).

KIERUNKI POLITYKI – ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW
REALIZACYJNYCH

Ochrona zasobów wodnych

wskaêniki osiàgni´ç: 
zmniejszenie udzia∏u wód pozaklasowych w badanych wodach po-
wierzchniowych (%)
wzrost udzia∏u wód I klasy w badanych wodach podziemnych (%)

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏ania w zakresie ochrony zasobów wodnych Ma∏opolski jest z jednej
strony osiàgni´cie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, zaÊ
z drugiej zapewnienie mieszkaƒcom dost´pu do wody pitnej dobrej jakoÊci. 
Katalog najwa˝niejszych dzia∏aƒ obejmuje nast´pujàce przedsi´wzi´cia:

Opracowanie i sukcesywna realizacja na obszarze województwa programu
„Warunków korzystania z wód regionu wodnego górnej Wis∏y” (zgodnie
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej),
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Rozwój komunalnych systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni Êcieków,
w tym szczególnie na obszarach wiejskich, 
Tworzenie warunków dla budowy przydomowych oczyszczalni Êcieków na
terenach o rozproszonej zabudowie,
Promowanie biologicznego oczyszczania Êcieków, 
Ograniczanie zanieczyszczeƒ pochodzàcych ze êróde∏ rozproszonych (za-
nieczyszczenia z terenów zurbanizowanych i przemys∏owych, zanieczysz-
czenia pochodzenia rolniczego) oraz zanieczyszczeƒ spowodowanych nie-
w∏aÊciwymi rozwiàzaniami w sektorze gospodarki odpadami,
Ochrona zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, 
Poprawa zdolnoÊci samooczyszczania wód poprzez w∏aÊciwe zagospodarowanie
terenów wzd∏u˝ brzegów cieków wodnych, ochron´ istniejàcych, naturalnych ty-
pów siedlisk oraz odtworzenie i w∏aÊciwe kszta∏towanie pasów roÊlinnoÊci,
Optymalizacja zu˝ycia wody poprzez dzia∏ania techniczne i edukacyjne,
Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemys∏owych
(poza przemys∏em spo˝ywczym i farmaceutycznym),
Rozwiàzanie problemów dotyczàcych zaopatrzenia ludnoÊci województwa
w wod´ pitnà dobrej jakoÊci, szczególnie na obszarach dotkni´tych likwida-
cjà przemys∏u górniczego,
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód mineralnych: leczniczych, ter-
malnych, solanek.

Ochrona powietrza i zwi´kszenie wykorzystania 
niekonwencjonalnych êróde∏ energii

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost udzia∏u energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej (%)

zmniejszenie poziomu maksymalnych notowanych st´˝eƒ podstawowych za-
nieczyszczeƒ powietrza (ug/m3)

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏aƒ w zakresie ochrony powietrza jest spe∏nienie norm jakoÊci po-
wietrza atmosferycznego poprzez sukcesywnà redukcj´ emisji zanieczyszczeƒ
do powietrza oraz wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych êróde∏ energii.
B´dzie to realizowane poprzez nast´pujàce przedsi´wzi´cia:

Redukcja emisji komunikacyjnej poprzez: rozwój komunikacji miejskiej po-
∏àczony z ograniczeniem jej ucià˝liwoÊci, rozwój transportu kolejowego i ko-
lejowo-tramwajowego, popraw´ systemu dróg oraz tworzenie warunków dla
rozwoju ruchu rowerowego,
Eliminowanie paliw sta∏ych jako paliwa w kot∏owniach lokalnych i gospodar-
stwach domowych, promocja ekologicznych noÊników energii, 
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury s∏u˝àcej do wykorzysta-
nia energii odnawialnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem terenów cennych
przyrodniczo oraz uzdrowiskowych, w tym:
• budowa ma∏ych elektrowni wodnych m.in. w po∏àczeniu z realizacjà

zbiorników ma∏ej retencji,
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• wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby rekreacji, turystyki i cie-
p∏ownictwa, 

• pozyskanie energii s∏onecznej zw∏aszcza dla budynków u˝ytecznoÊci pu-
blicznej (szko∏y, szpitale, oÊrodki zdrowia itp.), 

• budowa pilota˝owych instalacji do wykorzystania biomasy, 
• budowa instalacji odzyskujàcych biogaz ze sk∏adowisk odpadów i oczysz-

czalni Êcieków (produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcjà
energii cieplnej),

Wprowadzanie nowoczesnych, przyjaznych Êrodowisku technologii, moder-
nizacja procesów technologicznych, hermetyzacja procesów produkcji
i zmniejszanie materia∏och∏onnoÊci, 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ z du˝ych êróde∏ spalania paliw,
Stosowanie rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych zapobiegajàcych po-
wstawaniu lub przenikaniu ha∏asu do Êrodowiska, a tak˝e Êrodków zmniej-
szajàcych poziom ha∏asu komunikacyjnego, komunalnego i przemys∏owego,
Minimalizacja oddzia∏ywania promieniowania niejonizujàcego poprzez pre-
ferowanie niskokonfliktowych lokalizacji êróde∏ promieniowania.

Gospodarka odpadami

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost udzia∏u segregowanych odpadów komunalnych (%)
wzrost udzia∏u odpadów przemys∏owych poddanych odzyskowi (%)

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏ania w zakresie gospodarki odpadami jest minimalizacja iloÊci wy-
twarzanych odpadów oraz wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi
systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. Podstawowe dzia∏ania obejmujà:

Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w uk∏adzie
ponadlokalnym, w tym budowa zak∏adów zagospodarowania odpadów (sor-
townie, kompostownie, obiekty termicznego przekszta∏cania odpadów, sk∏a-
dowiska o funkcji ponadlokalnej) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospo-
darki Odpadami,
Modernizacja sk∏adowisk odpadów nie spe∏niajàcych wymogów ochrony Êro-
dowiska, a u˝ytkowanych do czasu wprowadzenia rozwiàzaƒ ponadlokalnych, 
Bie˝àca likwidacja nielegalnych sk∏adowisk, w tym „dzikich wysypisk”, re-
kultywacja sk∏adowisk wy∏àczonych z eksploatacji oraz nieczynnych kwater
na sk∏adowiskach funkcjonujàcych,
Kompleksowe rozwiàzanie problemu osadów Êciekowych w obliczu licznych
inwestycji z zakresu gospodarki Êciekowej,
Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i ma∏o odpadowych technolo-
gii produkcji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem najlepszej dost´pnej techniki,
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Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzajàcych odpady przemys∏owe
do zintensyfikowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do maksymalizacji gospodarczego
wykorzystania odpadów,
Zintensyfikowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierajàcych azbest i PCB,
Edukacja spo∏eczeƒstwa w zakresie wspó∏udzia∏u w prowadzeniu w∏aÊciwej go-
spodarki odpadami oraz promocja „dobrych przyk∏adów” segregacji odpadów, 
Stworzenie systemu zach´t ekonomicznych dla powstania zak∏adów recyklingu. 

Bezpieczeƒstwo ekologiczne i ochrona przed skutkami kl´sk 
ekologicznych

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost wskaênika sztucznej retencji (%) 

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏ania jest przeciwdzia∏anie i minimalizacja skutków wyst´powania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i geodynamicznych oraz powa˝nych
awarii przemys∏owych (dla ludzi i Êrodowiska). Zostanie to osiàgni´te poprzez:

Tworzenie warunków dla w∏aÊciwego zagospodarowania terenów zagro˝onych
powodzià, suszà hydrologicznà oraz ruchami geodynamicznymi poprzez: 
• oznaczanie obszarów zalewowych i osuwiskowych,
• rezygnacj´ z wprowadzania nowej oraz utrwalania istniejàcej zabudowy

na terenach zagro˝onych powodzià, osuwiskami oraz w zasi´gu wystàpie-
nia powa˝nej awarii przemys∏owej,

• budow´ systemu polderów oraz suchych zbiorników przeciwpowodziowych,
Zwi´kszanie naturalnej retencji zlewni poprzez wprowadzanie zalesieƒ oraz
prawid∏owà gospodark´ na gruntach rolnych, 
Budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych, w tym realizacja „Progra-
mu Ma∏ej Retencji Województwa Ma∏opolskiego”,
Poprawa stanu technicznego i budowa nowych urzàdzeƒ zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego, w tym szczególnie zabezpieczenia obiektów wpisanych na
list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, 
Przygotowanie symulacji przebiegu powodzi w województwie, 
Wypracowanie procedur i rozwój systemów ostrzegawczych informujàcych
o zbli˝ajàcym si´ zagro˝eniu powodziowym,
Prowadzenie prac zabezpieczajàcych na obszarach stwierdzonych osuwisk
zagra˝ajàcych istniejàcym obiektom budowlanym, 
Rozwój systemu ratowniczo-gaÊniczego na wypadek zaistnienia awarii,
w tym doposa˝enie jednostek Stra˝y Po˝arnej w sprz´t do ratownictwa tech-
niczno-chemiczno-ekologicznego,
Opracowanie procedur okreÊlania bezpiecznych tras przewozu substancji
niebezpiecznych na terenie miast, oznakowanie dróg pod tym kàtem oraz
przygotowanie miejsc postojowych dla pojazdów przewo˝àcych materia∏y
niebezpieczne,
UÊwiadamianie zagro˝eƒ i promocja prawid∏owych zachowaƒ w sytuacji wy-
stàpienia zagro˝eƒ. 
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KIERUNKI POLITYKI

CEL
POÂREDNI

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• Przyrost powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych, 

prawnie chronionej 
• Wzrost populacji bociana bia∏ego (liczby par) 
• Wzrost liczby obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Ochrona
i kszta∏towanie 

krajobrazu 
kulturowego

Ochrona bio-
i georó˝norodnoÊci 

Opieka 
nad regionalnym 

dziedzictwem 
kulturowym

Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych

VII.1. VII.2. VII.3. VII.4.

WYSOKA JAKOÂC ÂRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO
I PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Schemat 8. Obszar VII – struktura celów.

Czesc druga 27 05  29/05/2006  11:30  Page 53



Obszar VII –
Dziedzictwo
i przestrzeƒ
regionalna

106

POZYCJA WYJÂCIOWA

Zachowanie dla przysz∏ych pokoleƒ Êwiadectw rozwoju kultury oraz ochrona
i wzbogacanie Êrodowiska kulturowego stanowià – wraz z ochronà Êrodowiska
przyrodniczego i sensownym  zagospodarowaniem przestrzeni – niezb´dne ele-
menty polityki trwa∏ego rozwoju regionu. Nabiera to szczególnego znaczenia
w przypadku województwa takiego jak Ma∏opolska – bogatego w zasoby kultu-
rowe i przyrodnicze, a jednoczeÊnie silnie identyfikujàcego si´ ze swoim dzie-
dzictwem. 
Ma∏opolska jest regionem o wyjàtkowych zasobach dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. Walory te nie sà jednak w pe∏ni zabezpieczone, ani wykorzy-
stywane z powodu s∏abo rozwini´tej infrastruktury oraz niewystarczajàcej dba-
∏oÊci o dziedzictwo kulturowe. 
W województwie znajdujà si´ unikatowe zabytki oraz zbiory, które sà niezwy-
kle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju. Wiele z nich pozo-
staje jednak poza szerszym odbiorem, co powoduje ogromne problemy w pra-
wid∏owym utrzymaniu, ochronie i ekspozycji. Kuratorom „zapomnianych
miejsc” trudno jest zdobyç odpowiednie Êrodki na prawid∏owà konserwacj´, nie
wspominajàc o ich promocji. Dziedzictwo Ma∏opolski to nie tylko zabytki, to
tak˝e odmienna od reszty Polski kultura regionu – rzemios∏o, zwyczaje, trady-
cje, folklor, kuchnia oraz niepowtarzalny krajobraz. 

STRATEGIA POST¢POWANIA

Wysoka jakoÊç Êrodowiska kulturowego Ma∏opolski winna stanowiç – podobnie
jak wysoka jakoÊç Êrodowiska przyrodniczego – przewag´ konkurencyjnà regio-
nu, zarówno w sferze przemys∏ów czasu wolnego, jak i w sferze codziennych
warunków ˝ycia mieszkaƒców. 
Województwo Ma∏opolskie to równie˝ obszar historycznej wielokulturowoÊci
o wyraênie wykszta∏conej to˝samoÊci regionalnej. Zasoby województwa sà bar-
dzo bogate, zarówno jeÊli wziàç pod uwag´ zabytkowe nieruchomoÊci i rucho-
moÊci, jak i bogactwo unikatowego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.
Dla ich ochrony konieczny b´dzie rozwój muzeów skansenowych oraz tworze-
nie parków kulturowych. 
Za najwa˝niejsze uznaje si´ znaczàce zwi´kszenie nak∏adów finansowych prze-
znaczanych na prace zwiàzane z konserwacjà zabytków i rewitalizacjà. Wielo-
letnie zaniechania w zakresie prac i dokumentów inwentaryzujàcych obecny
stan zasobów oraz okreÊlajàcych sposób ich utrzymania i poprawy, determinujà
koniecznoÊç pilnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do odnowy i rewaloryzacji najcen-
niejszych obiektów, miast i zasobów wiejskich. Nieodzownym uzupe∏nieniem
projektów zwiàzanych z pracami dokumentacyjnymi i rewaloryzacyjnymi musi
byç programowy rozwój instytucji opieki nad zabytkami oraz podejmowanie
dzia∏aƒ edukacyjnych. ¸àczenie aktywnej ochrony oraz wzbudzanie zaintereso-
wania, nie tylko ciekawymi obiektami, ale tak˝e historià i kulturà regionu oraz
najbli˝szej okolicy, jest konieczne dla osiàgni´cia zmiany w stanie dba∏oÊci o za-
soby regionalnego dziedzictwa. 
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Podj´cie wyzwaƒ w tym zakresie pozwoli na: 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i Êrodowiska przyrodni-
czego dla ochrony to˝samoÊci regionalnej oraz promocji województwa i je-
go rozwoju gospodarczego, ochron´, utrzymanie i przywracanie zasobów
dziedzictwa kulturowego i Êrodowiska przyrodniczego,
wykorzystanie i udost´pnianie zasobów dziedzictwa kulturowego,
zachowanie, ochron´ i rewaloryzacj´ historycznych uk∏adów przestrzennych,
zachowanie, ochron´ i rewaloryzacj´ krajobrazu kulturowego,
zachowanie, ochron´ i kszta∏towanie architektury regionalnej,
zachowanie, ochron´ i rewaloryzacj´ obiektów i zespo∏ów o najwy˝szej ran-
dze i szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej,
zachowanie i ochron´ niematerialnych wartoÊci kulturowych, stanowiàcych
o to˝samoÊci regionu,
podejmowanie dzia∏aƒ organizacyjnych, badawczych i promocyjnych,
integracj´ ochrony Êrodowiska kulturowego z ochronà Êrodowiska przyrodniczego.

KIERUNKI POLITYKI – ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW
REALIZACYJNYCH

Ochrona i kszta∏towanie krajobrazu kulturowego

wskaêniki osiàgni´ç: 
wzrost liczby powo∏anych stref ochrony krajobrazu (parków kulturowych)
wzrost liczby opracowanych programów rewitalizacji
wzrost liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków

za∏o˝enia programowe:
Celem dzia∏aƒ na rzecz ochrony i kszta∏towania ma∏opolskiego krajobrazu kul-
turowego jest zachowanie najcenniejszych walorów krajobrazu kulturowego
w regionie oraz rewitalizacja obszarów problemowych i waloryzacja histo-
rycznych uk∏adów przestrzennych.
Wiodàce dzia∏ania mieÊciç si´ b´dà w nast´pujàcym zakresie: 

 Rewaloryzacja i rewitalizacja uk∏adów urbanistycznych:
• podniesienie standardu przestrzeni publicznych,
• przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich naj-

cenniejszych zabytków w regionie,
• o˝ywianie centrów historycznych miast oraz rehabilitacja urbanistyczna

starych miast,
• budowa centrów miast i miejscowoÊci ukszta∏towanych wokó∏ zak∏adów

przemys∏owych,
• sanacja zasobów mieszkalnych.
 Odnowa zasobów wiejskich:
• odnowa regionalnej architektury,
• dba∏oÊç o ma∏à architektur´ i zieleƒ,
• zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa,
• ochrona najcenniejszych zabytków „in situ”,
• zachowanie i ochrona tradycyjnego zró˝nicowania krajobrazu wiejskiego. 
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 Integracja wartoÊci historycznych i tradycji lokalnych:
• umacnianie tradycyjnych form dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• identyfikacja wsi z produktami regionalnymi,
• wsparcie rozwoju turystyki opartej o ofert´ agroturystycznà,
 Formu∏owanie zasad ochrony i kszta∏towania strefy kulturowej
• opracowywanie programów kompleksowej rewaloryzacji zespo∏ów staro-

miejskich,
• wdro˝enie programu ochrony zabytków architektury drewnianej,
• zapewnienie bezpieczeƒstwa obiektów zabytkowych,
• przeprowadzenie prac wynikajàcych z systemu ochrony archeologicznego

dziedzictwa kulturowego,
• tworzenie ofert inwestycyjnych i pozyskiwanie u˝ytkowników dla zabytko-

wych obiektów,
• rekompozycja urbanistyczna – porzàdkowanie przestrzeni,
• rozwój muzeów typu skansenowskiego,
• utrzymanie regionalnego zrównowa˝enia krajobrazu architektonicznego.

Ochrona bio- i georó˝norodnoÊci

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczebnoÊci populacji du˝ych drapie˝ników
wzrost udzia∏u obszarów prawnie chronionych w powierzchni województwa (%)
wzrost wskaênika  lesistoÊci (%)

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏ania jest zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych
z uwzgl´dnieniem bio- i georó˝norodnoÊci. Katalog najwa˝niejszych dzia∏aƒ
obejmuje nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
 Opracowanie i ustanowienie planów ochrony dla parków narodowych, kra-
jobrazowych, rezerwatów przyrody oraz ostoi ptasich Natura 2000,

 Obejmowanie ochronà prawnà obszarów i obiektów najbardziej wartoÊcio-
wych przyrodniczo,

 Utrzymanie przedmiotów ochrony w obszarach poszczególnych form
ochrony (gatunków, siedlisk, wartoÊci krajobrazowych i kulturowych),

 Ochrona dziedzictwa geologicznego – obj´cie ochronà stanowisk geolo-
gicznych proponowanych na list´ europejskà GEOSITES,

 Ochrona gatunków ginàcych i zagro˝onych, hodowla i reintrodukcja gatun-
ków zagro˝onych, w tym opracowanie i realizacja programów ochrony ga-
tunków,

 Ustanowienie stref ochronnych dla gatunków podlegajàcych ochronie strefowej,
 Ochrona przed zagro˝eniami zwiàzanymi z ˝ywnoÊcià modyfikowanà gene-
tycznie,

 Nadzór nad wprowadzaniem roÊlin genetycznie modyfikowanych w celu
podniesienia bezpieczeƒstwa biologicznego,
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 Kszta∏towanie spójnego przestrzennie ma∏opolskiego systemu obszarów
chronionych poprzez wyznaczenie i ochron´ korytarzy ekologicznych,
ochrona dolin rzecznych jako korytarzy migracyjnych zwierzàt, 

 Ochrona bioró˝norodnoÊci poprzez ekstensywne zagospodarowanie rolni-
cze cennych ekologicznie ∏àk, pastwisk i hal górskich oraz zapobieganie nie-
kontrolowanym od∏ogom na gruntach ornych,

 Zrównowa˝ony rozwój turystyki na obszarach chronionych, wypracowanie
rozwiàzaƒ odcià˝ajàcych parki narodowe od nadmiernego ruchu rekreacyj-
no-turystycznego, w tym motoryzacyjnego,

 Utrzymanie i rozwój terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych,
 Poprawa stanu zdrowotnego lasów oraz zwi´kszenie lesistoÊci wojewódz-
twa, szczególnie zalesianie nieu˝ytków i s∏abych gruntów rolnych,

 Promocja zachowaƒ zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu,
s∏u˝àcych zachowaniu bioró˝norodnoÊci, w tym przestrzegania wymagaƒ
ochrony przyrody przez funkcjonujàce obiekty turystyczne i rekreacyjne
oraz w trakcie realizowanych procesów  inwestycyjnych, jak równie˝ prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci rolniczej, edukowanie w tym zakresie s∏u˝b i firm zaj-
mujàcych si´ piel´gnacjà zieleni,

 Powszechna edukacja i promocja w zakresie codziennych zachowaƒ s∏u˝à-
cych ochronie bioró˝norodnoÊci, w tym kampanie promocyjne adresowane
do mieszkaƒców. 

Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczby odwiedzajàcych instytucje o charakterze muzealnym
wzrost nak∏adów na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych (z∏)
z bud˝etów samorzàdów

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏ania jest podniesienie walorów zabytków i wykorzystanie ich dla
rozwoju gospodarki regionu. Przewidywane dzia∏ania obejmujà aktywnoÊç na
rzecz: 

 Rynkowego zorientowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez:
• stosowanie zintegrowanej konserwacji w planach lokalnych,
• tworzenie ofert turystyczno-rekreacyjnych, uzdrowiskowych oraz kulturalnych,
 Podnoszenia ÊwiadomoÊci dziedzictwa kulturowego, poprzez:
• powstawanie, rozwijanie i rozpowszechnianie form ekspresji kulturowej,
• wzmocnienie edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego,
• nobilitacj´ zabytkowych miejsc i oÊrodków kultury,
• zwi´kszenie udzia∏u mieszkaƒców i lokalnych organizacji pozarzàdowych

w bezpoÊredniej opiece nad zabytkami i obs∏udze ruchu zwiedzajàcych.
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 Funkcjonalnego zarzàdzania dziedzictwem, obejmujàcego takie zagadnienia jak:
• wzmacnianie instrumentów regulacji zagospodarowania przestrzennego,
• aktywizacja u˝ytkowników – w∏aÊcicieli zabytkowych obiektów do inwe-

stycji we w∏asne nieruchomoÊci, oraz system wsparcia wed∏ug zasady part-
nerstwa publiczno-prywatnego,

• prowadzenie aktywnego marketingu dziedzictwa kulturowego,
• zapewnienie mo˝liwoÊci kszta∏cenia kadr zarzàdzajàcych potencja∏em

dziedzictwa,
• zwi´kszenie roli partnerstwa organizacji pozarzàdowych dla skutecznego

zarzàdzania i opieki nad zasobami dziedzictwa kulturowego,
• utworzenie regionalnej fundacji dziedzictwa kulturowego,
• kreacja regionalnej instytucji badaƒ i dokumentacji zasobów regionalne-

go dziedzictwa kulturowego,
• stworzenie i zapewnienie powszechnego dost´pu do elektronicznych baz

informacji o zabytkach,
 Podniesienia poziomu opieki nad zbiorami, poprzez:
• popraw´ wskaêników spo∏ecznego odbioru oferty muzeów,
• unowoczeÊnienie instytucji opieki nad zbiorami,
• kszta∏towanie wizerunku muzeów w tym wykorzystanie Êrodków informa-

tycznych dla rozwoju muzeów,
• wykonywanie prac studialnych i projektowych, w tym systematyczne opra-

cowywanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
• zwi´kszenie roli uczelni wy˝szych w dzia∏aniach zwiàzanych z ochronà

dziedzictwa kulturowego. 

W ramach ochrony i piel´gnowania kulturowego dziedzictwa regionu planowa-
ne sà równie˝ dzia∏ania budujàce wizerunek Krakowa i Ma∏opolski jako miejsc
symbolizujàcych dziedzictwo Jana Paw∏a II, ukierunkowanych na ochron´,
upowszechnianie i rozwijanie spuÊcizny po Ojcu Âwi´tym. W tych ramach
przewidywana jest m.in. realizacja projektu oÊrodka dokumentacji myÊli i do-
robku Jana Paw∏a II w Krakowie. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

wskaêniki osiàgni´ç: 

powierzchnia zrewitalizowanych terenów (o˝ywionych spo∏ecznie i gospodarczo)

za∏o˝enia programowe:

Najwa˝niejsze dzia∏ania wynikajàce z przygotowanych i zaakceptowanych spo-
∏ecznie programów rewitalizacji:
 Adaptacja obiektów i terenów poprzemys∏owych, powojskowych i pogórni-
czych do nowych funkcji gospodarczych, kulturowych lub rekreacyjnych,

 Dostosowywanie zdegradowanych obszarów dla potrzeb nowych inwestycji,
 Powstawanie i rozwój – inkubatorów przedsi´biorczoÊci, parków przemy-
s∏owych, technologicznych, centrów zaawansowanych technologii,
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Obszar VII –
Dziedzictwo
i przestrzeƒ
regionalna

 Rekultywacja zdegradowanych terenów z przeznaczeniem na cele publiczne,
 Tworzenie sieci wspó∏pracy instytucji u˝ytecznoÊci publicznej, mieszkaƒ-
ców, przedsi´biorców, 

 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej,
 Rozbudowa i unowoczeÊnienie infrastruktury technicznej,
 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej przy
wykorzystaniu zabytkowych obiektów,

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury spo∏ecznej,
 Przedsi´wzi´cia modernizacyjne w budownictwie mieszkaniowym,
 Dzia∏ania w zakresie bezpieczeƒstwa publicznego.

Czesc druga 27 05  29/05/2006  11:30  Page 59



Polityka
rozwoju

w poszczególnych
polach

strategii

Pole C –
Potencja∏

instytucjonalny

112

POLE C – POTENCJA¸ INSTYTUCJONALNY

W warunkach post´pujàcych procesów globalizacyjnych, narastajàcej presji
konkurencyjnej i wzrostu oczekiwaƒ obywateli wobec paƒstwa coraz wi´ksze-
go znaczenia nabiera zagadnienie profesjonalizacji administracji publicznej. 
Od jakoÊci jej dzia∏ania, w coraz wi´kszym stopniu, zale˝y dynamika rozwoju
gospodarczego, jakoÊç ˝ycia obywateli okreÊlana umownie mianem dobrobytu
oraz poziom ich zaufania do w∏adzy publicznej. JakoÊç instytucji i jakoÊç zarzà-
dzania publicznego jest jednym z decydujàcych dzisiaj endogenicznych, we-
wn´trznych czynników rozwoju regionu. 
Sprawne, uczàce si´, umiejàce i chcàce wspó∏pracowaç instytucje oraz màdre,
kompetentne i otwarte w∏adze publiczne sà niezb´dnym warunkiem wykorzy-
stania pojawiajàcych si´ szans rozwojowych. Szybka, sprawna i przejrzysta ob-
s∏uga administracyjna mo˝e byç w polskich warunkach czynnikiem budujàcym
przewag´ konkurencyjnà Ma∏opolski nad innymi regionami. 
Szczególna potrzeba doskonalenia pracy administracji publicznej zwiàzana jest
z koniecznoÊcià podnoszenia jej zdolnoÊci absorpcyjnych w zakresie Êrodków
strukturalnych, przeznaczonych i kierowanych na wspieranie polityki rozwoju
regionalnego. Wyzwania powy˝sze uzasadniajà podejmowanie dzia∏aƒ ukierun-
kowanych na podnoszenie jakoÊci pracy sektora publicznego, w tym jej inte-
gralnego i kluczowego elementu, jakim jest administracja publiczna.

Wspó∏czesny trwa∏y rozwój uzale˝niony jest równie˝ w coraz wi´kszym stopniu
od bogactwa i umiej´tnoÊci wykorzystania ró˝norodnych sieci powiàzaƒ, któ-
rych jakoÊç z kolei zale˝y m.in. od dystansu instytucjonalnego pomi´dzy
uczestnikami. Nie dotyczy to jedynie sfery gospodarki, ale w∏aÊciwie wszystkich
mo˝liwych obszarów aktywnoÊci. Dystans instytucjonalny wyznacza podobieƒ-
stwo (lub przeciwnie: zró˝nicowanie) prawa, instytucji, kultury i sposobów or-
ganizowania przedsi´wzi´ç zbiorowych. Innymi s∏owy, okreÊla jak dalece si´ ro-
zumiemy lub przeciwnie: jak dalece nie rozumiemy swoich wzorców  post´po-
wania, wzorów kultury. Im mniejszy dystans instytucjonalny tym wi´cej zrozu-
mienia, im wi´cej zrozumienia tym wi´ksze szanse na efektywnà wspó∏prac´.
Z kolei im wi´cej kontaktów i wspó∏pracy tym lepsze perspektywy na zmniej-
szanie dystansu – dzi´ki mo˝liwoÊci wymiany informacji, doÊwiadczeƒ i wza-
jemnego korzystania z wypracowywanych rozwiàzaƒ. 

Obszary VIII–IX:
obejmujà cele instytucjonalne, s∏u˝à wzmocnieniu potencja∏u instytucjonal-
nego Ma∏opolski, zarówno w sektorze administracji publicznej, jak i poza
nià, przy za∏o˝eniu, ˝e potencja∏ ten ma bezpoÊrednio s∏u˝yç realizacji ce-
lów sformu∏owanych dla pozosta∏ych pól polityki rozwoju wskazanych
w strategii. 
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strategii)

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• wzrost  liczby  turystów
• wzrost rozpoznawalnoÊci Marki Ma∏opolski 
• wzrost wartoÊci projektów wspó∏pracy realizowanych w ramach polityk UE
• wzrost liczby obcokrajowców studiujàcych w Ma∏opolsce

SILNA POZYCJA MA¸OPOLSKI NA ARENIE
KRAJOWEJ I MI¢DZYNARODOWEJ
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Obszar VIII –
Wspó∏praca
terytorialna

KIERUNKI POLITYKI

Promocja i wzmocnienie 
pozycji Ma∏opolski 
na arenie krajowej 
i mi´dzynarodowej

VIII.1.

Rozwój 
wspó∏pracy 

mi´dzyregionalnej 

VIII.2.

Promocja wewnàtrzregionalna 
i wzmacnianie potencja∏u 
partnerów z Ma∏opolski 

do uczestnictwa 
we wspó∏pracy terytorialnej

VIII.3.

Schemat 9. Obszar VIII – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Wspó∏praca mi´dzyregionalna jest kluczem do wykorzystania szans p∏ynàcych
z integracji europejskiej i wzmocnienia pozycji Ma∏opolski na arenie krajowej
i mi´dzynarodowej. Dzi´ki wymianie doÊwiadczeƒ i efektywnej wspó∏pracy re-
gion uzyska korzyÊci w wymiarze poznawczym, spo∏eczno-cywilizacyjnym
i rozwojowym.
Na potencja∏ i szanse rozwojowe Ma∏opolski w dziedzinie wspó∏pracy mi´dzy-
regionalnej sk∏ada si´ jej specyficzna obecna pozycja:
• jest liczàcym si´ partnerem we wspó∏pracy mi´dzyregionalnej i mi´dzynaro-

dowej (ARE, Eris@, udzia∏ w projektach mi´dzyregionalnych w ramach pro-
gramów wspólnotowych i inicjatyw wspólnoty),

• jest aktywna w gremiach mi´dzynarodowych (ARE, Eris@, Komitet Regionów),
• jest regionem podejmujàcym w∏asne inicjatywy zagraniczne – Inicjatywa Wy-

szehradzka,
• wizytówkà regionu jest Kraków („Brama Ma∏opolski”) – jedyne polskie mia-

sto stosunkowo dobrze rozpoznawalne za granicà,
• posiada Biuro Regionalne WM w Brukseli,
• spo∏ecznoÊç regionalnà cechuje silne poczucie to˝samoÊci regionalnej i lo-

kalnej oraz atrakcyjna odr´bnoÊç kulturowa,
• dysponuje du˝ym potencja∏em intelektualnym, potencja∏em zdolnoÊci i ta-

lentów w ro˝nych dziedzinach,
• wyró˝nia si´ korzystnym po∏o˝eniem i bogatym dziedzictwem kulturowym,
• w regionie sà liczni partnerzy zainteresowani wspó∏pracà mi´dzynarodowà,
• posiada dobre zaplecze regionalne do stworzenia sieci dystrybucji informacji,

wspó∏pracy mi´dzyregionalnej (organizacje pozarzàdowe, sieç bibliotek),
• wspó∏pracuje z cenionymi i sprawnymi partnerami zagranicznymi.

RównoczeÊnie w dziedzinie tej Ma∏opolska notuje istotne bariery rozwojowe,
takie jak:
• brak wystarczajàcej ÊwiadomoÊci i zdolnoÊci partnerów wewnàtrzregio-

nalnych do korzystania z efektów integracji europejskiej i wspó∏pracy
mi´dzyregionalnej,

• wcià˝ s∏aba rozpoznawalnoÊç Ma∏opolski zagranicà,
• wi´cej konkurencji ni˝ ch´ci wspó∏pracy wÊród regionów polskich,
• niewystarczajàca wspó∏praca Krakowa i Ma∏opolski,
• rozproszenie kompetencji w dziedzinie marketingu terytorialnego (turysty-

ka, gospodarka, wizerunek) i brak koordynacji dzia∏aƒ promocyjnych,
• brak internetowego systemu rezerwacji i ofert turystycznych,
• niewystarczajàca zdolnoÊç administracji lokalnej do wspó∏pracy mi´dzyregio-

nalnej, w tym nieefektywny system przep∏ywu informacji wewn´trznej,
• nastawienie na „spektakularne” projekty, g∏ównie infrastrukturalne,
• brak silnej regionalnej organizacji turystycznej,
• brak sprawnego centrum us∏ug dla inwestora.
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Obszar VIII –
Wspó∏praca
terytorialna

STRATEGIA POST¢POWANIA

Ma∏opolska w roku 2015 postrzegana jako silny i aktywny partner na arenie kra-
jowej i mi´dzynarodowej – wymaga podj´cia lub kontynuacji dzia∏aƒ przede
wszystkim w nast´pujàcych kierunkach:

Promocja zewn´trzna: Budowa Marki Ma∏opolski, Anteny Gospodarcze,
Efektywna dzia∏alnoÊç Biura Regionalnego WM w Brukseli w ramach Do-
mu Polskiego/Domu Wyszehradzkiego,
Uczestnictwo w gremiach mi´dzynarodowych i sieciach wspó∏pracy jako li-
czàcy si´ partner, w tym na Forum Regionów Wyszehradzkich, Obserwato-
rium Wyszehradzkie, 
Wspó∏praca z regionami partnerskimi oparta na zasadach: szerokiego pola
wspó∏pracy i szerokiego dost´pu,
Promocja wewnàtrzregionalna i budowa zdolnoÊci partnerów z Ma∏opolski
do podejmowania wspó∏pracy mi´dzyregionalnej.

KIERUNKI POLITYKI – ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW
REALIZACYJNYCH

Promocja i wzmocnienie pozycji Ma∏opolski na arenie krajowej
i mi´dzynarodowej 

wskaêniki osiàgni´ç: 

zwi´kszenie przewozów pasa˝erskich w Mi´dzynarodowym Porcie Lotni-
czym Balice (ruch przyjazdowy)
zwi´kszenie liczby turystów zagranicznych przyje˝d˝ajàcych do Ma∏opolski
zwi´kszona obecnoÊç Ma∏opolski w Internecie wobec innych województw
mierzona liczbà wyst´powania s∏owa „Ma∏opolska” w Internecie oraz staty-
styka wpisów s∏owa „Ma∏opolska” w wyszukiwarkach internetowych
wzrost liczby sieci i gremiów, w których Ma∏opolska bierze udzia∏ jako ak-
tywny aktor (Eris@, ARE, FREREF, Ianis, Prelude).

za∏o˝enia programowe:

Najwa˝niejsze planowane dzia∏ania obejmujà:
 Marketing terytorialny w celu pozyskania nowych klientów krajowych
i zagranicznych

• promocja krajowa: 
- beneficjenci ostateczni: mieszkaƒcy innych regionów Polski
- promocja w wybranych polskich miastach i regionach zmierzajàca do

ugruntowania pozycji i wizerunku Ma∏opolski jako wiodàcego celu wy-
jazdów turystycznych oraz wa˝nego regionu na gospodarczej mapie kra-
ju – wydarzenia i imprezy promocyjne, kampanie wizerunkowe, projek-
ty promocji gospodarczej (firmy, inwestorzy krajowi), wsparcie dla inicja-
tyw podejmowanych przez inne podmioty
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• promocja zagraniczna:
- beneficjenci ostateczni: mieszkaƒcy regionów zagranicznych, gremia

opiniotwórcze promocja Ma∏opolski w wybranych krajach i regionach, 
- wykreowanie wizerunku województwa jako nowej, atrakcyjnej destyna-

cji na turystycznej mapie Europy oraz regionu o dynamicznie rozwijajà-
cej si´ gospodarce,  

- prezentacje promocyjne, kampanie wizerunkowe, press tours i study tours,
- promocja gospodarcza (firmy, inwestorzy zagraniczni), m.in. poprzez 

budow´ sieci Anten Gospodarczych,
- promocja oferty edukacyjnej,
- prezentacje dla grup opiniotwórczych w instytucjach europejskich,
- wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty.

 Rozwój aktywnoÊci Biura Regionalnego Województwa Ma∏opolskiego
w Brukseli

• promocja Ma∏opolski w Brukseli,
• lobbing na rzecz Ma∏opolski skoncentrowany na strategicznych prioryte-

tach rozwoju Ma∏opolski,
• poszukiwanie i przekazywanie do regionu informacji o: zagadnieniach

istotnych z punktu widzenia Ma∏opolski, zaproszeniach do sk∏adania
wniosków do programów i inicjatyw wspólnotowych, partnerach do reali-
zacji wspólnych projektów, politykach wspólnotowych i zmianach legisla-
cyjnych w ustawodawstwie unijnym,

• budowa silnej reprezentacji regionów polskich/ wyszehradzkich – na przy-
k∏ad Dom Polski/ Wyszehradzki w Brukseli,

• wymiana informacji, know-how, dobrych praktyk poprzez udzia∏ w konfe-
rencjach, warsztatach i seminariach.

 Wspieranie uczestnictwa Ma∏opolski w mi´dzynarodowych sieciach wspó∏-
pracy, gremiach, w tym w obszarze wyszehradzkim

• uczestnictwo w pracach komitetów, komisji i grup roboczych majàce na
celu wypracowanie wspólnych stanowisk w wa˝nych kwestiach regional-
nych, w szczególnoÊci w obszarze wyszehradzkim,

• podejmowanie staraƒ dla uzyskania poparcia stanowiska Ma∏opolski
w istotnych kwestiach dla rozwoju regionu,

• wymiana informacji, know-how, dobrych praktyk poprzez udzia∏ w konfe-
rencjach, warsztatach i seminariach,

• udzia∏ jako partner w projektach w ramach programów i inicjatyw wspól-
notowych,

• efektywne pozyskiwanie Êrodków krajowych, unijnych i innych na realiza-
cj´ wspólnych przedsi´wzi´ç,

• obserwatorium Wyszehradzkie.
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Wspó∏praca
terytorialna

Rozwój wspó∏pracy mi´dzyregionalnej  

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczby projektów realizowanych z regionami partnerskimi 
wzrost liczby partnerów zaanga˝owanych w realizacj´ projektów wspó∏pracy
terytorialnej
wzrost wartoÊci projektów realizowanych w ramach wspó∏pracy terytorialnej
(mierzony wysokoÊcià bud˝etu strony ma∏opolskiej)

za∏o˝enia programowe:

Kluczowe – najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà nast´pujàce przedsi´wzi´cia:

 Wspó∏praca partnerska dla osiàgni´cia standardów najlepszych regionów
europejskich:

• projekty s∏u˝àce wymianie doÊwiadczeƒ majàcej na celu: 
- podniesienie kompetencji parterów z województwa ma∏opolskiego po-

przez stypendia, szkolenia, seminaria, konferencje itp., 
- implementacj´ najlepszych rozwiàzaƒ pochodzàcych od partnerów za-

granicznych w regionie, 
• projekty majàce na celu tworzenie nowej jakoÊci w dziedzinach istotnych

dla rozwoju regionu w oparciu o potencja∏ i doÊwiadczenia partnerów,   
• gie∏da projektów wspó∏pracy mi´dzyregionalnej w celu kojarzenia  partne-

rów projektów wspó∏pracy mi´dzyregionalnej,
• fundusz grantowy dla wsparcia cennych inicjatyw z punktu widzenia roz-

woju regionu w zakresie wspó∏pracy mi´dzynarodowej.

 Wspó∏praca z regionami wzrastajàcymi:
• projekty zmierzajàce do wspierania procesów demokratycznych, w tym

budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego regionów wzrastajàcych, 
• projekty s∏u˝àce wymianie doÊwiadczeƒ majàcej na celu zmniejszenie dy-

stansu rozwojowego pomi´dzy regionami wzrastajàcymi, a rozwini´tymi
regionami paƒstw cz∏onkowskich UE, 

• projekty s∏u˝àce zwi´kszaniu zdolnoÊci absorpcyjnej Êrodków UE, 
• projekty s∏u˝àce przybli˝eniu regionów przysz∏ych paƒstw cz∏onkowskich

rozwini´tym regionom UE (Ma∏opolska pomostem pomi´dzy „starymi”,
a przysz∏ymi regionami UE).

 Wzmacnianie relacji partnerskich z regionami nowoprzyj´tych paƒstw UE,
w tym w obszarze Grupy Wyszehradzkiej:

• projekty majàce na celu identyfikacj´ wspólnych obszarów problemowych re-
gionów nowoprzyj´tych paƒstw UE oraz poszukiwanie dla nich rozwiàzaƒ, 

• projekty zmierzajàce do identyfikacji wspólnych interesów dotyczàcych
cz∏onkostwa w UE oraz promocja wspólnie wypracowanego stanowiska na
forum UE.
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Promocja wewnàtrzregionalna i wzmocnienie potencja∏u 
partnerów z Ma∏opolski do uczestnictwa we wspó∏pracy 
mi´dzyregionalnej

wskaêniki osiàgni´ç: 

wzrost liczby partnerów sieci dystrybucji informacji
wzrost poziomu identyfikacji z to˝samoÊcià ma∏opolskà mierzony liczbà tytu-
∏ów prasy lokalnej i regionalnej oraz liczbà organizacji pozarzàdowych, któ-
rych dzia∏alnoÊç dotyczy budowy to˝samoÊci regionalnej i spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego (na 10 000 mieszkaƒców). 

za∏o˝enia programowe:

Kluczowe – najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà:
 Promocj´ wewnàtrzregionalnà:
• promowanie walorów turystycznych regionu wÊród jego mieszkaƒców,
• projekty promocyjno-edukacyjne (konkurs, quizy o Ma∏opolsce, zawody

sportowe itp.),
• projekty pobudzajàce to˝samoÊç regionalnà (hymn, taniec, Êwi´to Ma-

∏opolski, imprezy regionalne, konkursy, wydawnictwa – adresowane do
mieszkaƒców województwa)

 Budowanie zdolnoÊci instytucjonalnej i administracyjnej ma∏opolskich part-
nerów:

• regionalny Punkt Informacji Europejskiej,
• budowa sprawnego systemu przep∏ywu informacji i wspó∏pracy pomi´dzy

ma∏opolskimi partnerami na bazie samorzàdowych bibliotek publicznych
w Ma∏opolsce,

• konferencje, seminaria, kursy e-learning, szkolenie kadr, strona interneto-
wa, wydawnictwa, broszury, gie∏da projektów.
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Obszar IX –
Nowoczesne
zarzàdzanie
publiczne

Pozytywna opinia publiczna

Mierniki  statystyczne:
• rosnàca frekwencja w wyborach powszechnych (poziom województwa)
• rosnàca wartoÊç Êrodków finansowych przyciàgni´tych do województwa 

przez sektor publiczny na realizacj´ strategii „Ma∏opolska 2015” 
z zewn´trznych êróde∏ finansowania poza RPO

•  wzrost udzia∏u stanowisk pracy w administracji publicznej 
z szerokopasmowym dost´pem do Internetu

CEL
POÂREDNI INSPIRUJÑCA, PRZEJRZYSTA I WSPIERAJÑCA ROZWÓJ  ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KIERUNKI POLITYKI

Podniesienie 
sprawnoÊci 

dzia∏ania urz´dów 
administracji 

publicznej 
i benchmarking  
administracyjny

IX.1.

Systemowe 
doskonalenie 

kwalifikacji 
pracowników 
ma∏opolskiej 
administracji 

publicznej

IX.2.

„e-administracja” –  
doskonalenie  

urz´dów 
w za∏atwianiu spraw

oraz dost´pie 
do informacji 

publicznej

IX.3.

„Przejrzysta 
Ma∏opolska” – 

promowanie wartoÊci 
etycznych wÊród 

pracowników 
administracji 

publicznej 
i spo∏eczeƒstwa

IX.4.

Badania i analizy 
regionalne – 

stworzenie zaplecza 
merytorycznego 
dla prowadzonej 
polityki rozwoju 
województwa

IX.5.

miara sukcesu:

(oczekiwane trwa∏e, 
d∏ugoterminowe
efekty realizacji 

strategii)

Schemat 10. Obszar IX – struktura celów.
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POZYCJA WYJÂCIOWA

Geneza procesu reform sektora publicznego si´ga prze∏omu lat 70 i 80-tych.
Ich istota sprowadza si´ do absorpcji instrumentów rynkowych. Wykorzystywa-
nie tych˝e mechanizmów w sferze zarzàdzania w sektorze publicznym zaowo-
cowa∏o z czasem okreÊleniem tego zjawiska mianem „nowego zarzàdzania pu-
blicznego” (new public management). Dzisiaj mamy do czynienia z dyskursem
prowadzonym pomi´dzy zwolennikami myÊlenia rynkowego i tradycyjnego,
skutkujàcym ró˝norodnymi koncepcjami i narz´dziami zmian w sektorze admi-
nistracji publicznej. Od koƒca lat 90-tych coraz wi´kszego znaczenia – tak kon-
ceptualnego, jak i praktycznego, nabiera tworzàcy si´ paradygmat „rzàdzenia
wspó∏uczestniczàcego” (public governance), aczkolwiek nurtem dominujàcym
wcià˝ pozostaje „nowe zarzàdzanie publiczne”. PodkreÊliç nale˝y, ˝e wszyscy
uczestnicy tej debaty, bez wzgl´du, za którym z tych dwóch paradygmatów si´
opowiadajà, zgadzajà si´ co do kluczowej roli administracji publicznej w stymu-
lowaniu rozwoju spo∏eczno-gospodarczego. Wszelkie bowiem reformy zarzà-
dzania publicznego podejmowane sà z przes∏anek rozwoju instytucji paƒstwa
demokratycznego, jak i podnoszenia skutecznoÊci i efektywnoÊci tego sektora.
W tym za∏o˝eniu jakoÊç dzia∏ania administracji ma byç jednym z istotnych
czynników rozwoju.

Od potencja∏u instytucjonalnego ma∏opolskich instytucji administracji samorzà-
dowej i rzàdowej zale˝eç b´dzie osiàgni´cie zak∏adanych celów strategii. Od
umiej´tnoÊci wdra˝ania ró˝nego typu innowacyjnych koncepcji zarzàdzania
rozwojem regionalnym i lokalnym przez podmioty ma∏opolskiej administracji
publicznej zale˝eç b´dzie tempo nadrabiania zaleg∏oÊci w rozwoju spo∏eczno-
gospodarczym. Województwo Ma∏opolskie podejmujàc si´ pionierskich dzia∏aƒ
na poziomie regionalnej strategii, nad wdro˝eniem nowych koncepcji i metod
z zakresu doskonalenia administracji, nad rozwojem regionalnego potencja∏u
kadr administracji, nad rozwijaniem nowoczesnych systemów informatycznych,
nad budowaniem przejrzystej administracji, z jednej strony uznaje za prioryte-
towà potrzeb´ budowania konkurencyjnej pozycji w stosunku do innych regio-
nów, potencja∏u instytucjonalnego administracji, z drugiej – w∏àcza si´ w nurt
podejmowanych przez instytucje europejskie dzia∏aƒ ukierunkowanych na bu-
dow´ uniwersalnego modelu europejskiej administracji publicznej. 

Ma∏opolskie instytucje administracji publicznej posiadajà du˝y potencja∏ roz-
wojowy. Wiele z nich uczestniczy∏o w krajowych i mi´dzynarodowych progra-
mach ukierunkowanych na transfer najlepszych rozwiàzaƒ zarzàdczych. Jed-
nym z nich by∏ Program Rozwoju Instytucjonalnego. Raporty z tego progra-
mu jak i innych wskazujà na du˝e zaplecze instytucjonalne urz´dów, ale rów-
nie˝ definiujà obszary doskonalenia. W Ma∏opolsce, z uwagi na du˝e nasycenie
oÊrodków akademickich, realizujàcych programy z zakresu administracji pu-
blicznej oraz instytucji ukierunkowanych na rozwój sektora publicznego obser-
wowalne jest du˝e zaanga˝owanie kierownictwa jednostek w doskonalenie in-
stytucjonalne i personalne urz´dów. 
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Majàc na uwadze coraz bardziej odczuwalnà absorpcj´ funduszy struktural-
nych, nale˝y pami´taç, ˝e to w∏aÊnie od jakoÊci pracy administracji zale˝eç b´-
dzie stopieƒ wykorzystania Êrodków zewn´trznych na rozwój regionalny i lo-
kalny. Od stosowanych rozwiàzaƒ zarzàdczych, w tym nowoczesnych, zwiàza-
nych z elektronicznà administracjà, kompetencji pracowników, przejrzystych
kryteriów dystrybucji Êrodków finansowych, budowanego klimatu dla rozwoju
spo∏eczno-gospodarczego, stosowanych polityk regionalnych, w∏aÊciwego syste-
mu badaƒ i analiz wojewódzkich, s∏u˝àcych skutecznemu podejmowaniu decy-
zji, zale˝eç b´dzie rozwój Ma∏opolski.

Ma∏opolska administracja publiczna na tle innych regionów posiada wiele atu-
tów, takich jak na przyk∏ad rozwini´te formy transferu praktyk zarzàdczych,
udzia∏ w projektach doskonalàcych i szkoleniowych, system wspó∏pracy admi-
nistracyjnej. Atuty te stawiajà jà w pozycji lidera w procesie modernizowania
systemu zarzàdzania publicznego w Polsce. Obserwowalne sà tak˝e bariery dal-
szego rozwoju, takie jak na przyk∏ad zbyt niskie Êrodki finansowe na rozwój
urz´dów, opory psychologiczno-spo∏eczne w zastosowaniu kompleksowych
zmian, ograniczone Êrodki na dzia∏ania informacyjne i szkoleniowe, brak pozo-
sta∏ych zasobów do wdro˝enia zmian w instytucji (osobowe, logistyczne, infor-
matyczne). 

Samo podniesienie jakoÊci pracy struktur administracyjnych nie wystarczy dla
zapewnienia nowoczesnego, wspierajàcego rozwój zarzàdzania sprawami pu-
blicznymi w regionie. Konieczne jest tak˝e prowadzenie màdrej polityki roz-
woju na poziomie strategicznym – podejmowanie przez w∏adze regionalne traf-
nych decyzji rozstrzygajàcych, które tworzà ramy dla dzia∏ania administracji.
Podstawà takiej màdrej polityki jest zaplecze wiedzy i aktualnej, na bie˝àco po-
zyskiwanej i analizowanej informacji, a tak˝e mo˝liwoÊç wsparcia w∏asnych pro-
cesów decyzyjnych oraz lobbingu na rzecz regionu poprzez kompetentne, nie-
zale˝ne opinie. W chwili obecnej w Polsce, w tym i w Ma∏opolsce, nie funkcjo-
nuje ani jeden oÊrodek ekspercki, który specjalizowa∏by si´ w tematyce regio-
nalistycznej i prowadzi∏ systematyczne badania i analizy regionalne, a tym sa-
mym móg∏ zapewniç na bie˝àco wsparcie doradcze, czy techniczne dla w∏adz
i administracji w zakresie polityki rozwoju województwa. JeÊli Ma∏opolska ma
ambicj´ autonomicznie formu∏owaç polityk´ rozwoju województwa, jeÊli ma
ambicj´ byç województwem, które tworzy w zarzàdzaniu regionalnym nowe
rozwiàzania, które jest liderem zmian – musi taki oÊrodek wykreowaç. 
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STRATEGIA POST¢POWANIA

Majàc na uwadze potencja∏y jak i ograniczenia, najwa˝niejszym celem jest zbu-
dowanie trwa∏ych i kompleksowych systemów doskonalenia kadr, rozwoju in-
stytucjonalnego ma∏opolskiej administracji publicznej, informatyzacji urz´dów
publicznych oraz wprowadzania przejrzystych zasad dzia∏ania. 
W celu zapewnienia warunków do trwa∏ego doskonalenia administracji pu-
blicznej w Ma∏opolsce stymulujàcej rozwój regionalny i lokalny wa˝ne jest
okreÊlenie d∏ugofalowego planu i wskazania strategicznych obszarów dzia∏ania,
którymi sà:

podnoszenie jakoÊci systemów zarzàdzania publicznego wraz z benchmar-
kingiem administracyjnym
doskonalenie kompetencji pracowników administracji publicznej
„Ma∏opolska e-administracja”
„Przejrzysta Ma∏opolska”
regionalne zaplecze analityczno-badawcze dla projektowania i prowadzenia
polityki rozwoju.

Dzia∏ania w tych obszarach powinny w perspektywie roku 2015 podnieÊç jakoÊç
pracy administracji publicznej w Ma∏opolsce tak, by sta∏a si´ ona istotnym part-
nerem i uczestnikiem dzia∏aƒ prorozwojowych. Program Benchmarkingu Ad-
ministracyjnego powinien obejmowaç  aspekty  podnoszàce jakoÊç us∏ug pu-
blicznych Êwiadczonych g∏ównie przez administracj´ samorzàdowà.

Elementami tego procesu doskonalenia stanà si´ m.in. bud˝ety zadaniowe, za-
rzàdzanie poprzez cele, systemy zarzàdzania jakoÊcià, obni˝enie kosztów funk-
cjonowania, rozwiàzania outsourcingowe, us∏ugi publiczne udost´pniane drogà
on-line, poziom wyposa˝enia administracji w sprz´t informatyczny, rozwój in-
frastruktury szerokopasmowej, systemowe rozwiàzania w zarzàdzaniu zasoba-
mi ludzkimi, w tym stosowanie procedur konkursowych, korzystanie przez pra-
cowników z form dokszta∏cania zawodowego, kodeksy etyczne, przejrzyste za-
sady finansowania zadaƒ publicznych, jakoÊç informacji publicznej, wspó∏praca
ze Êrodowiskami badawczymi i ewaluacja zarzàdzania publicznego.

D∏ugofalowymi efektami podj´tych dzia∏aƒ b´dzie:
1) Zwi´kszenie efektywnoÊci funkcjonowania administracji publicznej.
2) Doskonalenie potencja∏u profesjonalnej kadry administracji publicznej. 
3) Poprawa jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez administracj´ publicznà. Wzrost

zadowolenia klientów ze Êwiadczonych przez administracj´ publicznà us∏ug.
Poprawa wizerunku administracji publicznej.

4) Poprawa przejrzystoÊci dzia∏ania administracji publicznej.
5) Podnoszenie skutecznoÊci i efektywnoÊci realizowanych polityk. 
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KIERUNKI POLITYKI – ZA¸O˚ENIA KLUCZOWYCH PROGRAMÓW
REALIZACYJNYCH

Podniesienie sprawnoÊci dzia∏ania urz´dów administracji publicz-
nej (poprzez wykorzystanie nowoczesnych narz´dzi rozwoju insty-
tucjonalnego) i benchmarking administracyjny

wskaêniki osiàgni´ç: 

stworzenie narz´dzi i praktyk do okresowej oceny sprawnoÊci struktury orga-
nizacyjnej pod kàtem realizacji strategicznych celów jednostki,
orientacja dzia∏aƒ na osiàganie rezultatów pod kàtem racjonalizacji kosztów
funkcjonowania administracji publicznej,
usprawnienie procesu podejmowania decyzji publicznych na podstawie ana-
liz i zintegrowanych wskaêników.

za∏o˝enia programowe:

Kluczowe – najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà:
 Przygotowanie i realizacj´ projektu w zakresie optymalnego modelowania
struktur organizacyjnych urz´dów (wdro˝enie zarzàdzania strategicznego
w urz´dach administracji publicznej, konsolidacja dzia∏aƒ o podobnym cha-
rakterze, strukturyzacja dzia∏aƒ pod kàtem przep∏ywu informacji i sprawno-
Êci realizacji, identyfikacja szczebli zarzàdzania oraz rozpi´toÊci i zasi´gu
kierowania pod kàtem rozmieszczenia uprawnieƒ decyzyjnych)

 Projekt wdro˝enia zarzàdzania przez cele w urz´dach administracji publicznej
 Projekt wdro˝enia podejÊcia procesowego w urz´dach administracji pu-
blicznej (wskaêniki rezultatu: liczba urz´dów stosujàcych podejÊcie
procesowe, liczba urz´dów posiadajàcych certyfikat systemu zarzàdza-
nia wg wymagaƒ normy ISO 9001:2000)

 Projekt wdro˝enia zarzàdzania projektami w administracji publicznej 
 Projekt wdro˝enia nowoczesnych systemów komunikacji wewn´trznej i ze-
wn´trznej 

 Projekt wdro˝enia modelu samooceny CAF,
 Ma∏opolski Projekt Administracyjnego Benchmarkingu Instytucjonalnego –
wytypowanie obszarów z zakresu organizacji i funkcjonowania urz´dów
w celu badaƒ porównawczych  i póêniejszej ewaluacji wraz z wytypowa-
niem newralgicznych us∏ug publicznych realizowanych przez jednostki.
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Systemowe doskonalenie kwalifikacji pracowników ma∏opolskiej
administracji publicznej

wskaêniki osiàgni´ç: 

 liczba urz´dników biegle w∏adajàcych j´zykiem obcym w sposób formalnie
potwierdzony,

 lliczba urz´dników, którzy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe,
 lÊredni wynik oceny okresowej pracowników.

za∏o˝enia programowe:

Polityka zatrudnienia jest integralnym podsystemem strategicznego zarzàdza-
nia zasobami ludzkimi w administracji. Opracowane procedury i pragmatyka
dzia∏ania w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów ukierunkowane b´dà na
dobór w∏aÊciwych ludzi na okreÊlone stanowiska pracy zgodnie z ich kompeten-
cjami i mo˝liwoÊciami rozwoju zawodowego.
Podstaw´ kreowania strategii szkoleniowej stanowiç b´dzie fundamentalne
traktowanie administracji jako organizacji uczàcej si´. Proces podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych powinno rozpoczynaç si´ ju˝ w momencie zatrudniania
pracowników w instytucji. 

Kluczowe – najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà:
 Projekt wdra˝ania kompleksowego systemu zatrudniania pracowników
w urz´dach administracji publicznej 

 Projekt doskonalenia potencja∏u zawodowego pracowników administracji
publicznej 

 Projekt oceny pracowników administracji publicznej (wskaênik rezultatu:
iloÊç urz´dów przeprowadzajàcych egzaminy kompetencyjne, iloÊç urz´dów
przeprowadzajàcych oceny okresowe pracowników).

 Projekt wdra˝ania motywacyjnych systemów wynagrodzeƒ opartych na
wartoÊciowaniu stanowisk pracy w administracji publicznej.

„e-administracja” – doskonalenie urz´dów w za∏atwianiu spraw
oraz dost´pie do informacji publicznej

wskaêniki osiàgni´ç: 

 iloÊç us∏ug publicznych udost´pnianych przez urz´dy on-line, 
 stopieƒ nasycenia urz´dów w sprz´t komputerowy, w tym z dost´pem do
Internetu,

 iloÊç zintegrowanych, bezpiecznych systemów informatycznych wspierajà-
cych zarzàdzanie jednostkà. 
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za∏o˝enia programowe:

Kluczowe – najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà:
 Powo∏anie grupy wsparcia dla administracji w regionie,
 Przeprowadzenie audytów wewn´trznych dotyczàcych przep∏ywu informa-
cji i bezpieczeƒstwa systemów informacyjnych,

 Opracowanie zbioru standardów procedur i dokumentów elektronicznych
niezb´dnych dla wymiany danych pomi´dzy jednostkami administracji,

 Opracowanie i wdro˝enie kolejnych wystandaryzowanych procedur on-line
dla administracji publicznej,

 Rozbudowa i dalsza standaryzacja dost´pu do elektronicznej informacji pu-
blicznej (e-administracja),

 Stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych umo˝liwiajàcych reali-
zacj´ przez jednostki administracji publicznej oraz firmy sektora IT przed-
si´wzi´ç w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego,

 Szkolenia pracowników w zakresie praktycznego stosowania technologii in-
formatycznej, organizacji pracy i przepisów prawa.

„Przejrzysta Ma∏opolska” – Promowanie wartoÊci etycznych wÊród
pracowników administracji publicznej i spo∏eczeƒstwa

wskaêniki osiàgni´ç: 

 iloÊç urz´dów posiadajàcych w∏asne kodeksy etyczne
 iloÊç skarg wp∏ywajàcych do urz´dów, zwiàzanych z podejrzeniem
o korupcyjne dzia∏ania, uznanych za zasadne

 iloÊç post´powaƒ dyscyplinarnych
 iloÊç prawomocnych wyroków skazujàcych urz´dników za dzia∏ania
korupcyjne

za∏o˝enia programowe:

Kluczowe – najwa˝niejsze dzia∏ania obejmujà:
 Kodeks etyczny urz´dnika administracji publicznej (samorzàdowej),
 Program szkoleƒ etycznych dla urz´dników administracji publicznej,
 Wprowadzenie zaj´ç etycznych dla szkó∏,
 Wdra˝anie w ˝ycie idei e-government,
 Wprowadzenie przejrzystych zasad rozdzia∏u Êrodków finansowych (proce-
dury i kryteria przyznawania Êrodków publikowane w informatorze na po-
czàtku ka˝dego roku). 
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Badania i analizy regionalne – stworzenie zaplecza 
merytorycznego dla prowadzonej polityki rozwoju województwa 

wskaêniki osiàgni´ç: 

 sukcesywna poprawa trafnoÊci i skutecznoÊci zarzàdzania strategià rozwoju
województwa (ocena na podstawie zewn´trznych ewaluacji strategii)

za∏o˝enia programowe:

Celem dzia∏ania w tym obszarze jest przyczynienie si´ do podniesienia jakoÊci
i skutecznoÊci polityki rozwoju regionalnego w województwie, co zostanie osià-
gni´te poprzez prowadzenie nast´pujàcych przedsi´wzi´ç:
 Uruchomienie przy wspó∏pracy z uczelniami systemu patronatów nad kie-
runkami studiów o specjalizacji regionalistycznej,

 Sformu∏owanie i wdro˝enie programu zamawianych badaƒ regionalnych,
w tym systematycznych badaƒ opinii, 

 Inicjowanie i moderowanie debaty publicznej na tematy zwiàzane z kierun-
kami rozwoju i politykà rozwoju województwa,

 Rzecznictwo i lobbing interesów województwa na arenie krajowej i mi´-
dzynarodowej w oparciu o wyniki prowadzonych badaƒ i analiz,

 Dzia∏ania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwoju regionalnego,
 Utworzenie lub wykreowanie w Ma∏opolsce przynajmniej jednego autono-
micznego oÊrodka badaƒ i analiz regionalnych.
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Strategia rozwoju województwa „Ma∏opolska 2015”, jako nadrz´dny dokument
programowy samorzàdu województwa, jest wdra˝ana poprzez bud˝et, plan za-
gospodarowania przestrzennego województwa, strategie dziedzinowe, progra-
my (w tym regionalny program operacyjny i programy wojewódzkie) oraz dzia-
∏ania bie˝àce i projekty realizowane zarówno przez urzàd, jak i jednostki pod-
leg∏e oraz podmioty zale˝ne.

W realizacji strategii uczestniczà tak˝e partnerzy strategii – w tym przedsi´-
biorstwa, organizacje pracodawców i pracowników, instytucje i organizacje po-
zarzàdowe oraz – co oczywiste – samorzàdy  i administracja rzàdowa. Wszyst-
kie wymienione elementy wraz z partnerskimi cia∏ami doradczymi i opinio-
dawczymi, sk∏adajà si´ na struktur´ realizacyjnà strategii.

Wspó∏praca z partnerami zewn´trznymi samorzàdu województwa jest nie-
uniknionym oraz koniecznym warunkiem sukcesu strategii jako, ˝e na jej re-
alizacj´ sk∏adajà si´ zró˝nicowane zadania, niejednokrotnie wykraczajàce poza
mo˝liwoÊci bezpoÊredniego oddzia∏ywania województwa. W konsekwencji stra-
tegia b´dzie realizowana poprzez:

1/ zadania pozostajàce w zasi´gu bezpoÊrednich kompetencji województwa,

2/ zadania, na które województwo ma zagwarantowany wp∏yw poÊredni – na
przyk∏ad poprzez udzia∏ swoich przedstawicieli w programowaniu bàdê wy-
borze projektów,

3/ zadania, na które województwo mo˝e si´ staraç oddzia∏ywaç – na przyk∏ad
poprzez kszta∏towanie opinii publicznej, lobbing czy rzecznictwo interesów. 

Uj´te w dokumencie strategii zapisy dotyczàce kierunków polityki rozwoju
w poszczególnych obszarach, sà wià˝àcymi wytycznymi programowymi do
ukszta∏towania przysz∏ych strategii dziedzinowych i programów. Jednak˝e dla
zachowania elastycznoÊci przysz∏ego programowania dopuszcza si´ w strate-
giach dziedzinowych i programach niewielkie zmiany w sposobie nazywania
zadaƒ, czy definiowania wskaêników realizacji, o ile stanowi to konieczne do-
stosowanie si´ do nowych, zmienionych okolicznoÊci (co powinno byç ka˝dora-
zowo wykazane w uzasadnieniu). 

Wskazane przez partnerów w trakcie konsultacji spo∏ecznych priorytetowe kie-
runki dzia∏ania i projekty zostanà wzi´te pod uwag´ przy budowaniu strategii
dziedzinowych i programów. 
Priorytety sformu∏owane przez partnerów w trakcie warsztatów powiatowych
uzyskajà z tego tytu∏u dodatkowà rekomendacj´ w procedurach kwalifikowania
projektów do wspó∏finansowania.

Sposób
realizacji
strategii
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Ponadto, w zwiàzku ze znaczàcym zró˝nicowaniem potencja∏u rozwojowego
poszczególnych subregionów i powiatów województwa przewiduje si´ mo˝li-
woÊç ró˝nicowania poziomu wspó∏finansowania projektów rozwojowych ze êró-
de∏ regionalnych w zale˝noÊci od lokalizacji projektu. Kryterium ró˝nicowania
b´dzie pozycja danego obszaru oceniona wed∏ug wskaêników strategii oraz
prognoza dotyczàca jego potencja∏u finansowania dzia∏aƒ rozwojowych.

Szczegó∏owy sposób zintegrowanego zarzàdzania strategià ustalony zostanie
w dokumentach wykonawczych – w tym w Planie Wdra˝ania oraz Planie Mo-
nitorowania i Oceny strategii – które zostanà opracowane zgodnie z zapisami
niniejszej strategii, a w szczególnoÊci z zachowaniem wskazanych zasad i spo-
sobów post´powania oraz z uwzgl´dnieniem zak∏adanych koniecznych dosto-
sowaƒ organizacyjnych i instytucjonalnych.

Ponadto w 2007 roku przedstawiony zostanie Raport Otwarcia strategii „Ma-
∏opolska 2015” – w sposób syntetyczny ukazujàcy punkt wyjÊcia w realizacji
strategii tj. stan województwa i kontekst jego rozwoju w chwili rozpoczynania
realizacji strategii „Ma∏opolska 2015”, z uwzgl´dnieniem:

• wyników podsumowania i oceny realizacji strategii rozwoju województwa
w latach 2000–2006,

• zaktualizowanych wartoÊci wszystkich wskaêników osiàgni´ç przyj´tych w ni-
niejszym dokumencie strategii. 
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Podstawowe
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W pracach nad strategià rozwoju województwa po 2006 roku wskazano na cztery
podstawowe zasady, które powinny byç stosowane w ca∏ym cyklu ˝ycia strategii1:

• Zasad´ partnerstwa,

• Zasad´ zarzàdzania strategicznego rozwojem województwa,

• Zasad´ autonomii programowej ma∏opolskiej strategii rozwoju,

• Zasad´ rozwoju zrównowa˝onego w wymiarze spo∏ecznym, przestrzennym
i Êrodowiskowym.

Na etapie realizacyjnym strategii zastosowanie majà równie˝ inne zasady,
zgodnie z którymi ustalone zostanà szczegó∏owe sposoby post´powania we
wdra˝aniu i ocenie strategii. Sà to:

• Zasada koordynacji polityki przestrzennej i polityki rozwoju województwa, 

• Zasada skoordynowanego monitorowania finansowego i rzeczowego realiza-
cji strategii, zgodnie z którà realizacja poszczególnych kierunków polityki
rozwoju okreÊlonych w strategii jest na bie˝àco i równolegle monitorowana
zarówno pod kàtem anga˝owanych zasobów finansowych i rzeczowych, jak
i wypracowywanych dzi´ki nim efektów – w postaci produktów i rezultatów
poszczególnych dzia∏aƒ, programów, projektów itd.,

• Zasada oceny efektywnoÊci ekonomicznej realizowanych przedsi´wzi´ç, przy
czym efektywnoÊç ekonomiczna traktowana jest jako kryterium porównywa-
nia dzia∏aƒ, programów i projektów w podobnych grupach i stosowana jako
podstawa wykluczania ze wsparcia przedsi´wzi´ç skrajnie nieefektywnych
ekonomicznie, nie zaÊ jako podstawowe kryterium wyboru,

• Zasada skutecznoÊci, zgodnie z którà ewaluacja dzia∏aƒ w ramach strategii,
jak i ewaluacja ca∏ej strategii opiera si´ na ocenie faktycznych efektów
i sukcesu w osiàganiu za∏o˝onych celów, zarówno na poziomie strate-
gicznym (cele strategiczne, cele poÊrednie), jak i realizacyjnym (cele
bezpoÊrednie),

• Zasada uznania ochrony Êrodowiska za kluczowà i równowa˝nà w realizacji
rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego,

• Zasada równoÊci dost´pu do stosowanych narz´dzi realizacji strategii dla
partnerów z ró˝nych sektorów, a wi´c zarówno sektora publicznego, jak
i sektora prywatnego – rynkowego i obywatelskiego (w ramach obowiàzu-
jàcego prawa).

1 Patrz: cz.I strategii
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Sprawne wdro˝enie strategii „Ma∏opolska 2015” poczàwszy od 01.01.2007 ro-
ku wymaga uprzedniego dostosowania struktury realizacyjnej do struktury pro-
gramowej strategii.

Zostanie to przeprowadzone poprzez stopniowo podejmowane nast´pujàce
dzia∏ania:
1. Wzmocnienie i rozwijanie strategicznych funkcji samorzàdu województwa,

m.in. w zakresie programowania i zarzàdzania strategicznego, zarzàdzania
informacjà i wiedzà oraz rzecznictwa regionalnych interesów i promocji.

2. Ujednolicenie procedury i struktur programowania w urz´dzie, jednostkach
podleg∏ych oraz podmiotach zale˝nych (instytucjach regionalnych).

3. Dostosowanie struktury urz´du marsza∏kowskiego do struktury celów,
obszarów i kierunków polityki uj´tych w strategii – w oparciu o za∏o˝e-
nie przejrzystej odpowiedzialnoÊci, co w konsekwencji oznacza, i˝:

a. dla ka˝dego z trzech pól strategii (poziom celów strategicznych) po-
wo∏any zostanie koordynator odpowiedzialny za wdro˝enie i bie˝à-
ce zarzàdzanie procesem realizacji strategii w danym polu, 

b. struktura i zakres dzia∏ania departamentów urz´du dostosowana zosta-
nie do struktury obszarów polityki rozwoju województwa uj´tych
w strategii (poziom celów poÊrednich) tak, aby dla ka˝dego obszaru zo-
sta∏ ustanowiony jeden departament wiodàcy odpowiedzialny za pro-
gramowanie i realizacj´ zadaƒ s∏u˝àcych realizacji wskazanych celów,

c. struktura wewn´trzna departamentów b´dzie odzwierciedleniem
docelowej struktury wewn´trznej poszczególnych obszarów polityki
rozwoju województwa (poziom celów bezpoÊrednich) tak, aby dla
ka˝dego kierunku polityki zosta∏ wskazany wiodàcy zespó∏ odpowie-
dzialny za jego programowanie i realizacj´.

4. Skoordynowanie i dostosowanie celów oraz kierunków dzia∏ania instytucji
regionalnych – w perspektywie po 2006 roku – do celów nowej strategii. Pro-
ces ten ∏àczyç si´ b´dzie z koniecznà specjalizacjà i dalszà profesjonalizacjà
regionalnych instytucji, w tym obejmie – w miar´ potrzeb – redefinicj´ mi-
sji, miejsca i celów ich dzia∏ania w konsekwencji ustalenia ich konkretnej ro-
li i odpowiedzialnoÊci w procesie realizacji strategii.

5. Przygotowanie i sukcesywne wprowadzanie bud˝etowania zadaniowego
w uk∏adzie skoordynowanym ze strukturà strategii tak, aby w perspektywie
do 2009 roku doprowadziç do zintegrowania planowania oraz sprawozdawa-
nia rzeczowego i finansowego w jednolitej strukturze zadaniowej. 
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Podstawowym êród∏em finansowania Strategii w latach 2007–2013 b´dà Êrodki
krajowe – bud˝etu paƒstwa, JST, funduszy celowych oraz Êrodki pochodzàce
z instrumentów finansowych Unii Europejskiej, ze szczególnym ukierunkowa-
niem na fundusze strukturalne.

WÊród wspólnotowych Êrodków i instrumentów publicznych, które b´dà wspie-
ra∏y realizacj´ strategii znajdà si´:
1. Fundusze Strukturalne tj.:

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – finansujàcy dzia∏ania
zmierzajàce do zmniejszenia ró˝nic w rozwoju gospodarczym pomi´-
dzy regionami UE,

• Europejski Fundusz Spo∏eczny – finansujàcy dzia∏ania zwiàzane
z politykà zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,

2. Fundusz SpójnoÊci – instrument polityki spójnoÊci gospodarczej i spo∏ecznej,
wspó∏finansujàcy projekty w dziedzinie Êrodowiska naturalnego oraz sieci
transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportu. Jego g∏ównym celem
jest wsparcie projektów zmierzajàcych do zapewnienia równowagi gospo-
darczej i spo∏ecznej krajów cz∏onkowskich,

3. Europejski Bank Inwestycyjny – instrumentami EBI sà kredyty bezpo-
Êrednie oraz kredyty z gwarancjami rzàdowymi, linie kredytowe za po-
Êrednictwem banków (kredyty bezpoÊrednie i z gwarancjà Skarbu Paƒstwa)
oraz tzw. „global loans” (kredyty dla banków na po˝yczki dla beneficjentów),

4. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – b´dzie to nowy in-
strument finansowy Unii Europejskiej, nie nale˝àcy do kategorii funduszy
strukturalnych, jednak˝e wspierajàcy wszechstronny rozwój obszarów wiejskich,

5. Instrument w ramach funduszy UE pod nazwà „Rewitalizacja miast i mia-
steczek”. Jest to nowy instrument, którego celem jest skoncentrowanie dzia-
∏aƒ prorozwojowych ró˝nego typu na dominujàcych elementach struktury
osiedleƒczej Polski, znajdujàcych si´ w bardzo z∏ej kondycji gospodarczej,
a tak˝e nadanie silnego, skoncentrowanego impulsu rozwojowego wielu po-
tencjalnym subregionalnym oÊrodkom wzrostu,

6. Planowany w ramach funduszy UE instrument pod nazwà „Europejskie
Ugrupowanie Wspó∏pracy Terytorialnej”, którego celem jest wsparcie
wszelkich projektów z zakresu wspó∏pracy terytorialnej realizowanych w ra-
mach polityki spójnoÊci,

7. Europejskie programy wspólnotowe, takie jak np. LIFE Plus, Programy Ra-
mowe Badaƒ i Rozwoju (w tym 7 Program Ramowy) itp., wspó∏finansujàce
w ró˝norodnych dziedzinach realizacj´ projektów, w które zaanga˝owani sà
partnerzy z ró˝nych krajów cz∏onkowskich. 

Finansowanie
strategii

èród∏a
finansowania
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èród∏ami finansowania strategii b´dà równie˝ Êrodki publiczne o charakterze
bezzwrotnym pochodzàce z innych mi´dzynarodowych instytucji finansowych,
w tym z umów kredytowych Rzàdu RP z mi´dzynarodowymi instytucjami fi-
nansowymi. Ârodki te stanowià dla jednostek samorzàdu terytorialnego bez-
zwrotnà pomoc na realizacj´ zadaƒ znajdujàcych si´ w obszarze wsparcia mi´-
dzynarodowej instytucji finansowej. Mogà to byç Êrodki na przyk∏ad Banku
Âwiatowego s∏u˝àce wsparciu transformacji gospodarczej i rozwoju ekono-
micznego w obszarach podlegajàcych restrukturyzacji. Podobny charakter ma-
jà tak˝e Êrodki pochodzàce z po˝yczki udzielanej przez Bank Rozwoju Rady
Europy na wspó∏finansowanie zadaƒ wynikajàcych ze „Zintegrowanego Pro-
gramu ¸agodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz
Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Ma∏opolskiego”.
Osiàganiu zak∏adanych celów strategii b´dà sprzyja∏y równie˝ Êrodki prywatne
oraz nast´pujàce instrumenty finansowe:
1. Prefinansowanie wydatków zwiàzanych z realizacjà projektów z udzia∏em

Êrodków Unii Europejskiej. Polegaç b´dzie na przejÊciowym finansowaniu
zadaƒ z po˝yczki z bud˝etu paƒstwa udzielanej na realizacj´ zadaƒ wspó∏fi-
nansowanych z pomocy strukturalnej UE. Mechanizm ten ma na celu
zmniejszenie kosztów realizacji zadaƒ publicznych. Prefinansowanie ze
Êrodków bud˝etowych nie b´dzie obejmowaç jednostek nie nale˝àcych do
sektora finansów publicznych tj. spó∏ek Skarbu Paƒstwa lub spó∏ek komu-
nalnych realizujàcych projekty,

2. Por´czenia i gwarancje Skarbu Paƒstwa. Por´czenia lub gwarancje mogà byç
udzielane pod warunkiem przeznaczenia obj´tych nimi kredytów lub emisji
obligacji na finansowanie przedsi´wzi´ç inwestycyjnych zapewniajàcych
rozwój lub utrzymanie infrastruktury, rozwój eksportu dóbr i us∏ug, ochro-
n´ Êrodowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ
technicznych lub technologicznych oraz restrukturyzacj´ przedsi´biorstw,

3. Krajowe fundusze celowe jak Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej,

4. Fundusze Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz inne êród∏a finansujàce pro-
jekty naukowo-badawcze i wdro˝eniowe,

5. Fundusz Por´czeƒ Unijnych. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Funduszu Por´czeƒ
Unijnych dzia∏ajàcego przy Banku Gospodarstwa Krajowego jest udzielanie
gwarancji lub por´czeƒ na kredyty udzielane przez banki na realizowanie
przedsi´wzi´ç wspó∏finansowanych ze Êrodków UE,

6. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Przedmiotem dzia∏alnoÊci fun-
duszu jest wspieranie rozwoju regionalnego poprzez udzielanie preferencyj-
nych kredytów na przygotowanie przez gminy oraz ich zwiàzki projektów in-
westycji komunalnych przewidzianych do wspó∏finansowania z funduszy UE,
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7. Fundusze por´czeniowe i po˝yczkowe dla MSP. Instrument ten ma na ce-
lu zwi´kszenie dost´pnoÊci do zewn´trznych êróde∏ finansowania, wzrost
aktywnoÊci inwestycyjnej oraz wzrost aktywnoÊci na polu podejmowania
dzia∏alnoÊci gospodarczej,

8. Krajowy Fundusz Kapita∏owy. Ma on na celu udzielanie wsparcia finansowe-
go funduszom kapita∏owym, inwestujàcym w ma∏e i Êrednie przedsi´bior-
stwa. Wsparcie finansowe b´dzie udzielane funduszom kapita∏owym g∏ównie
w formie obejmowania i nabywania udzia∏ów lub akcji, nabywania certyfika-
tów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa, nabywania obligacji, a tak˝e
udzielania bezzwrotnych darowizn na sfinansowanie cz´Êci kosztów przygo-
towania inwestycji i monitoringu portfela inwestycyjnego funduszu,

9. Wsparcie inwestycji wieloletnich o du˝ym znaczeniu dla gospodarki. Jest to
projektowany instrument, który b´dzie adresowany do najwi´kszych inwe-
storów, zarówno polskich jak i zagranicznych, zamierzajàcych podjàç projekty
inwestycyjne. Wspierane majà byç dzia∏ania polegajàce na utworzeniu nowe-
go lub rozbudowie istniejàcego przedsi´biorstwa oraz tworzeniu nowych
miejsc pracy zwiàzanych z tymi inwestycjami,

10. Instrument finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. G∏ównym
celem tego instrumentu jest przyczynianie si´ do zmniejszania ró˝nic eko-
nomicznych i spo∏ecznych w obr´bie Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go poprzez finansowanie grantów na potrzeby przedsi´wzi´ç inwestycyj-
nych i rozwojowych w obszarach priorytetowych tj.: 

• ochrona Êrodowiska, ukierunkowana na redukcj´ zanieczyszczeƒ
i promowanie odnawialnych êróde∏ energii,

• promowanie zrównowa˝onego rozwoju poprzez lepsze wykorzysty-
wanie i zarzàdzanie zasobami naturalnymi, 

• ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym rewitalizacja miast, 
• rozwój zasobów ludzkich m.in. poprzez promowanie wykszta∏cenia i szkoleƒ, 
• wzmacnianie potencja∏u administracyjnego oraz procesów demokra-

tycznych w instytucjach samorzàdowych,

11. Norweski Mechanizm Finansowy. Wspieraç b´dzie przedsi´wzi´cia majàce
na celu zredukowanie dysproporcji spo∏ecznych i ekonomicznych na tere-
nie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

12. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Celem jest pobudzenie inwestycji sekto-
ra publicznego, zw∏aszcza infrastrukturalnych, poprzez stworzenie opty-
malnych warunków dla przedsi´wzi´ç publicznych z udzia∏em partnerów
prywatnych.
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Poni˝ej wskazane zosta∏y przewidywane g∏ówne (dominujàce) êród∏a finanso-
wania strategii w uk∏adzie poszczególnych kierunków polityki.* 

Obszar I. SPO¸ECZE¡STWO WIEDZY I AKTYWNOÂCI

I.1. Poprawa jakoÊci i poziomu wykszta∏cenia mieszkaƒców – Europejski Fun-
dusz Spo∏eczny

I.2. Rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego – Europejski Fundusz Spo∏eczny
I.3. Wspieranie indywidualnej przedsi´biorczoÊci – Europejski Fundusz Spo-

∏eczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Êrodki prywatne
I.4. Rozwój rynku pracy – Europejski Fundusz Spo∏eczny, Fundusz Pracy
I.5. Wsparcie i promocja talentów – Europejski Fundusz Spo∏eczny

Obszar II. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY

II.1. Wsparcie mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci ma∏opolskich przedsi´-
biorstw – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fun-
dusz Spo∏eczny, Êrodki prywatne

II.2. Rozwój innowacji – Europejski Fundusz Spo∏eczny, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, 7 Program Ramowy, Êrodki prywatne

II.3. Konkurencyjne rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne – Europejski Fun-
dusz Rozwoju Obszarów Wiejskich

II.4. Przyciàganie bezpoÊrednich inwestycji do regionu – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, 

II.5. Rozwój sektora produktów i us∏ug czasu wolnego – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Obszar III. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU REGIONALNEGO

III.1. Rozwój powiàzaƒ drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regional-
nym – Fundusz SpójnoÊci, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

III.2. Rozwój infrastruktury dla spo∏eczeƒstwa informacyjnego – Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Êrodki prywatne

III.3. Zwi´kszenie roli transportu zbiorowego w obs∏udze regionu – Fundusz
SpójnoÊci, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

III.4. Kompleksowe zagospodarowanie stref aktywnoÊci gospodarczej – Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

* Informacje majà charakter orientacyjny; 
w zwiàzku ze zmianami w strukturze i nazewnictwie poszczególnych kierunków polityki  

– nie wszystkie tutaj wymienione pokrywajà si´ z uk∏adem w cz. II.
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Obszar IV. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY

IV.1. Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego jako oÊrodka innowacji
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 7 Program Ramowy

IV.2. Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitarnych –
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , Mechanizmy Finansowe EOG

IV.3. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitarnego – Fundusz Spójno-
Êci, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Obszar V. SPÓJNOÂå WEWNÑTRZREGIONALNA

V.1. Rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia – Europejski Fundusz Spo∏eczny, Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Mechanizmy Finansowe EOG

V.2. Integrujàca polityka spo∏eczna – Europejski Fundusz Spo∏eczny
V.3. Poprawa bezpieczeƒstwa obywateli – Europejski Fundusz Rozwoju Re-

gionalnego, Mechanizmy Finansowe EOG, 
V.4. Rozwój sieci oÊrodków us∏ug publicznych – Europejski Fundusz Rozwo-

ju Regionalnego, Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Me-
chanizmy Finansowe EOG

V.5. Wzmocnienie wi´zów oraz budowanie poczucia wspólnoty regionalnej –
Europejski Fundusz Spo∏eczny, 

V.6. Wzmocnienie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – Europejski Fundusz Spo∏eczny 

Obszar VI. ÂRODOWISKO PRZYRODNICZE

VI.1. Ochrona zasobów wodnych – Fundusz SpójnoÊci, Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska

VI.2. Ochrona bio – i georó˝norodnoÊci – Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska

VI.3. Ochrona powietrza i zwi´kszenie wykorzystania niekonwencjonalnych
êróde∏ energii – Fundusz SpójnoÊci, Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego, Mechanizmy Finansowe EOG, Narodowy i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska

VI.4. Gospodarka odpadami – Fundusz SpójnoÊci, Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego, Mechanizmy Finansowe EOG, Narodowy i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska 

VI.5. Bezpieczeƒstwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami kl´sk ˝ywio∏o-
wych – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowy i Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska
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Obszar VII. DZIEDZICTWO  I PRZESTRZE¡ REGIONALNA

VII.1. Ochrona i kszta∏towanie krajobrazu kulturowego – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Mechanizmy Finansowe EOG 

VII.2. Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym – Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego 

VII.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego, Mechanizmy Finansowe EOG 

Obszar VIII. WSPÓ¸PRACA TERYTORIALNA

VIII.1. Promocja i wzmocnienie pozycji Ma∏opolski na arenie krajowej i mi´-
dzynarodowej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

VIII.2. Rozwój wspó∏pracy mi´dzyregionalnej – Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

VIII.3. Promocja wewnàtrzregionalna i wzmacnianie potencja∏u partnerów z Ma-
∏opolski do uczestnictwa we wspó∏pracy terytorialnej – Êrodki w∏asne JST

Obszar IX. NOWOCZESNE ZARZÑDZANIE PUBLICZNE

IX.1. Podniesienie sprawnoÊci dzia∏ania urz´dów administracji publicznej
i benchmarking administracyjny – Êrodki w∏asne JST

IX.2. Systemowe doskonalenie kwalifikacji pracowników ma∏opolskiej admini-
stracji publicznej – Europejski Fundusz Spo∏eczny, Mechanizmy Finan-
sowe EOG, Êrodki w∏asne JST

IX.3. E-administracja – przejrzystoÊç urz´dów w za∏atwianiu spraw oraz dost´pie
do informacji publicznej – Mechanizmy Finansowe EOG, Êrodki w∏asne JST

IX.4. „Przejrzysta Ma∏opolska” – promowanie wartoÊci etycznych wÊród pra-
cowników administracji publicznej i spo∏eczeƒstwa – Mechanizmy Fi-
nansowe EOG, Êrodki w∏asne JST

IX.5. Badania i analizy regionalne – Êrodki w∏asne JST.
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Szanse realizacji strategii sà w du˝ej mierze warunkowane w∏asnymi mo˝liwo-
Êciami finansowymi jednostek samorzàdowych w województwie. 
W ramach prac nad strategià przeprowadzona zosta∏a analiza, której celem by-
∏o oszacowanie kwoty, jakà jednostki samorzàdu terytorialnego województwa
ma∏opolskiego mogà w latach 2007–2013, przeznaczyç na finansowanie szero-
ko rozumianych przedsi´wzi´ç rozwojowych, co pozwoli na wst´pne okreÊlenie
ram finansowych dla strategii rozwoju. 

Za potencja∏ inwestycyjny uwa˝a si´ Êrodki, które jednostka samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e w okreÊlonym okresie przeznaczyç na finansowanie nowych
przedsi´wzi´ç rozwojowych, przy za∏o˝eniu, ˝e:
1) wykonywaç b´dzie wszystkie bie˝àce (sta∏e) zadania oraz dokonywaç b´dzie

niezb´dnej wymiany sprz´tu,
2) utrzyma bezpieczny dla jednostki poziom zad∏u˝enia. 

Ca∏kowità kwot´, jakà jednostki samorzàdowe województwa mogà przeznaczyç
na przedsi´wzi´cia rozwojowe, oblicza si´ jako sum´ trzech sk∏adników:

• potencja∏u inwestycyjnego,
• Êrodków otrzymanych z bud˝etu Unii Europejskiej,
• Êrodków prywatnych, wspó∏finansujàcych przedsi´wzi´cia rozwojowe.

Ârodki zewn´trzne pozyskane w formie kredytów, po˝yczek i emisji papierów
d∏u˝nych zwi´kszajà w okreÊlonym roku mo˝liwoÊci inwestycyjne, ale w d∏ugim
okresie nie wp∏ywajà na ∏àcznà wielkoÊç wydatków rozwojowych. 

èród∏o: Dane opracowane przez IBnGR

POTENCJA¸ W¸ASNY JEDNOSTEK SAMORZÑDU 

TERYTORIALNEGO

Tabela 10.

DOCHODY KRAJOWE

Dochody w∏asne

Subwencje ogólne

Dotacje

WYDATKI NA ZAKO¡CZENIE INWESTYCJI

INWESTYCJE AUTONOMICZNE

WYNAGRODZENIA

INNE WYDATKI BIE˚ÑCE

POTENCJA¸ W¸ASNY (1 – 2 – 3 – 4 – 5)

74.176,0

37.232,6

26.241,0

10.702,4

-1.655,1

-455,5

-32.103,4

-30.144,3

9.817,9

mln z∏

mln z∏

mln z∏

mln z∏

mln z∏

mln z∏

mln z∏

mln z∏

mln z∏
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• Na gminy województwa ma∏opolskiego przypada 72,5% potencja∏u w∏asnego, sa-
morzàd województwa dysponuje 20,1% ogólnej kwoty potencja∏u, potencja∏ in-
westycyjny powiatów stanowi tylko 7,4% potencja∏u jednostek samorzàdowych
województwa. Przy stosunkowo niewielkiej kwocie ∏àcznej potencja∏u w∏asnego
taki podzia∏ potencja∏u w∏asnego oznacza, ˝e ponadgminne w∏adze samorzàdo-
we b´dà mia∏y doÊç ograniczone mo˝liwoÊci kreowania swej polityki rozwojowej.

• Dodatkowym êród∏em Êrodków na rozwój mogà byç zobowiàzania (kredyty, po˝ycz-
ki), zaciàgane przez jednostki samorzàdowe. Z analiz wynika, ˝e jednostki samorzà-
dowe województwa ma∏opolskiego mogà – bez zagro˝enia dla stabilnoÊci ich finan-
sów – zwí kszyç w latach 2007-2013 swe zad∏u˝enie o ok. 1.286 mln z∏. Zwí ksze-
nie zad∏u˝enia mo˝e wí c powí kszyç potencja∏ rozwojowy województwa o ok. 10%.
Kwota ta nie obejmuje oddzielnie po˝yczek na prefinansowanie, czyli na przejÊcio-
we sfinansowanie wydatków podlegajàcych refundacji ze Êrodków bud˝etowych UE.

• Przewiduje sí , ˝e jednostki samorzàdu terytorialnego zaciàgaç b´dà po˝yczki na prefi-
nansowanie wydatków, a saldo zaciàgní tych i sp∏aconych po˝yczek na koniec roku 2013
wyniesie 745,8 mln z∏. Kwota ta zwí ksza Êrodki na rozwój w latach 2007-2013, ale jed-
noczeÊnie – podobnie jak pozosta∏e zobowiàzania zaciàgane w tym okresie i niesp∏acone
do koƒca roku 2013 – zmniejszy Êrodki na rozwój w kolejnym okresie. Zak∏adane finan-
sowanie zadaƒ ze Êrodków prywatnych wyniesie w wariancie ZPORR 162,2 mln z∏.

• Ârodki na rozwój, jakimi dysponowaç b´dà w latach 2007-013 jednostki sa-
morzàdowe województwa ma∏opolskiego oszacowano ostatecznie na oko∏o
20.997,2 mln z∏, czyli ok. 2.999,7 mln z∏ rocznie.

• Po przeliczeniu na ceny sta∏e W 2004 roku przeci´tne roczne Êrodki na roz-
wój sà wi´ksze od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez jednostki sa-
morzàdowe województwa ma∏opolskiego w 2004 roku o 180,0%.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1. POTENCJA¸ W¸ASNY 9.817,9 1.405,6 9.817,9 1.402,6

2. PRZYROST ZOBOWIÑZA¡ 2.032,2 290,3 2.255,7 322,2

Po˝yczki na prefinansowanie 745,8 106,5 969,3 138,5

Inne zobowiàzania 1.286,4 183,8 1286,4 183,8

3. POTENCJA¸ INWESTYCYJNY (1+2) 11.850,1 1.692,9 12.073,6 1.724,8

4. REFUNDACJA Z BUD˚ETU UE 8.985,0 1.283,6 11.088,6 1.584,1

5. ÂRODKI PRYWATNE 162,2 23,2 201,0 28,7

6. RAZEM ÂRODKI NA ROZWÓJ 20.997,2 2.999,7 23.363,2 3.337,6

Wydatki inwestycyjne w roku 2004=100

ÂRODKI NA ROZWÓJ X 227,0 X 252,6

SZACUNEK WIELKOÂCI ÂRODKÓW JEDNOSTEK SAMORZÑDU TERYTORIALNEGO, 

JAKIE B¢DÑ MOG¸Y BYå PRZEZNACZONE NA DZIA¸ANIA ROZWOJOWE 

W WOJEWÓDZTWIE MA¸OPOLSKIM W LATACH 2007–2013

Tabela 11.

Wariant ZPORR Wariant SOPOT

2007–13

mln z∏

Êrednio na rok 2007–13 Êrednio na rok
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Szacuje si´, ˝e w latach 2007–2013 dochody ogó∏em JST w województwie ma-
∏opolskim wyniosà 74.176,0 mln z∏. Najwi´kszà cz´Êç dochodów JST stanowiç
b´dà dochody w∏asne, równe 37.232,6 mln z∏. Drugim, pod wzgl´dem wielko-
Êci, êród∏em zasilania bud˝etów JST b´dzie subwencja ogólna. Zgodnie z pro-
gnozà wyniesie ona 26.241,0 mln z∏. Znacznie mniejszy udzia∏ w dochodach
przypadnie dotacjom, które ∏àcznie w badanym okresie wyniosà 10.647,2 mln
z∏. Zmieni si´ tak˝e struktura dochodów JST – dochody w∏asne b´dà w coraz
wi´kszym stopniu zast´powa∏y dotacje i subwencje, co jeszcze bardziej
zwi´kszy swobod´ gospodarowania Êrodkami przez samorzàdy. 

1

Bez dochodów z funduszy strukturalnych i z Funduszu SpójnoÊci UE oraz bez wp∏at przedsi´biorstw do bu-
d˝etów JST na wspó∏finansowanie projektów rozwojowych
èród∏o: Dane opracowane przez IBnGR

Szacuje si´, ˝e kwota 74.176 mln z∏ krajowych dochodów publicznych otrzy-
manych przez JST z województwa ma∏opolskiego w latach 2007–2013, zostanie
rozdysponowana w nast´pujàcy sposób:
• 62.247,6 mln z∏ sfinansuje wydatki bie˝àce, 
• 455,5 mln z∏ zostanie przeznaczone na zakupy inwestycyjne,
• 1.655,1 mln z∏ samorzàdy przeznaczà na dokoƒczenie projektów inwestycyj-

nych rozpocz´tych przed koƒcem 2005 roku (z wy∏àczeniem projektów
wspó∏finansowanych z funduszy strukturalnych i z Funduszu SpójnoÊci UE),

• 9.817,9 mln z∏ stanowiç b´dzie potencja∏ w∏asny na finansowanie zadaƒ roz-
wojowych, w tym wszystkich zadaƒ wspó∏finansowanych z funduszy struktu-
ralnych i z Funduszu SpójnoÊci UE.

DOCHODY JST Z WOJEWÓDZTWA MA¸OPOLSKIEGO W LATACH 2007–20131Tabela 12.

DOCHODY OGÓ¸EM 8.802,2 9.275,8 9.821,9 10.463,9 11.175,4 11.922,5 12.714,3 74.176,0

DOCHODY W¸ASNE 4.236,8 4.521,4 4.850,9 5.237,5 5.665,7 6.120,5 6.599,8 37.232,6

INNE DOTACJE 92,6 95,2 98,0 101,4 105,1 108,9 112,7 713,9

SUBWENCJA OGÓLNA 3.171,3 3.323,8 3.497,1 3.701,9 3.935,6 4.177,9 4.433,5 26.241,0

DOTACJE  BUD˚ETU
PA¡STWA 1.288,3 1.324,3 1.364,1 1.410,4 1.462,6 1.515,3 1.568,3 9.933,3

ÂRODKI
PRZEDAKCESYJNE UE 13,3 11,1 11,7 12,7 6,4 0,0 0,0 55,2

WYSZCZEGÓLNIENIE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mln z∏

20132007–
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JeÊli uwzgl´dnimy saldo zobowiàzaƒ JST, to dodatkowo otrzymamy 2.032,2
mln z∏ na finansowanie projektów rozwojowych. ¸àczny potencja∏ inwestycyj-
ny JST w województwie ma∏opolskim w latach 2007–2013 wyniesie zatem
11.850,1 mln z∏.

èród∏o: Dane opracowane przez IBnGR 

PodkreÊliç warto, ˝e g∏ównym êród∏em Êrodków na rozwój sà wp∏ywy o charakterze
bezzwrotnym. Tylko ok. 10% Êrodków na rozwój pochodzi z po˝yczek, kredytów
i innych zobowiàzaƒ. Finansowanie dzia∏aƒ rozwojowych w latach 2007–2013 nie
b´dzie wi´c znaczàco ogranicza∏o mo˝liwoÊci dalszego rozwoju w kolejnych latach.

POTENCJA¸ INWESTYCYJNY JST W LATACH 2007–2013
Tabela 13.

JST OGÓ¸EM 983,9 1.241,2 1.909,1 1.728,9 1.866,2 2.006,0 2.114,7 11.850,1

WOJEWÓDZTWO 257,6 279,3 365,6 304,1 326,7 350,5 373,4 2.257,3

POWIATY 117,6 123,6 142,4 109,6 101,7 130,5 117,9 843,4

GMINY 608,6 838,3 1.401,0 1.315,2 1.437,9 1.525,0 1.623,4 8.749,3

•MIEJSKIE 335,8 417,3 805,8 784,5 855,2 917,3 985,7 5.101,5

•POZOSTA¸E 272,9 421,0 595,3 530,6 582,7 607,6 637,7 3.647,8

SUBREGIONY

NOWOSÑDECKI 225,0 300,4 393,4 329,9 357,6 411,4 423,9 2.441,6

MIASTO KRAKÓW 164,8 215,1 568,0 553,9 603,2 648,3 695,7 3.448,9

KRAKOWSKO-
TARNOWSKI 336,5 446,4 582,1 541,0 578,8 595,8 621,7 3.702,3

WYSZCZEGÓLNIENIE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

mln z∏

20132007–
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TABELA FINANSOWA STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA MA¸OPOLSKIEGO

Tabela 14.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

1 2

MLN Z¸

2006 2007–2013

3 4

I ÂRODKI Z BUD˚ETU UNII EUROPEJSKIEJ (zobowiàzania) 153,0 11.918,9

ZPORR 2004–2006 153,0 0,0

FUNDUSZ SPÓJNOÂCI 0,0 1.203,9

EFRR I EFS 0,0 8.995,1

II

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 0,0 1.719,9

ÂRODKI Z BUD˚ETU UNII EUROPEJSKIEJ (p∏atnoÊci) 224,7 8.985,0

ZPORR 2004–2006 224,7 498,1

FUNDUSZ SPÓJNOÂCI 0,0 800,0

EFRR I EFS 0,0 6.399,6

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 0,0 1.245,2

III KRAJOWE ÂRODKI PUBLICZNE NA WSPÓ¸FINANSOWANIE 252,5 3.989,4

ÂRODKI W¸ASNE 101,0 3.243,6

PO˚YCZKI NA PREFINANSOWANIE 151,5 745,8

ZOBOWIÑZANIA ZACIÑGANE 303,1 9.730,8

SP¸ATY -151,5 -8.985,0

IV ÂRODKI PRYWATNE NA WSPÓ¸FINANSOWANIE 5,1 162,2

V

VI

RAZEM ÂRODKI NA PROJEKTY WSPIERANE PRZEZ UE (II-IV) 409,1 13.136,6

ÂRODKI W¸ASNE NA INNE PROGRAMY ROZWOJOWE 608,4 6.574,3

VII ZOBOWIÑZANIA ZACIÑGNI¢TE 78,8 1.286,4

ZOBOWIÑZANIA ZACIÑGANE 447,3 7.463,4

SP¸ATY -368,6 -6.177,0
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èród∏o: Dane opracowane przez IBnGR

VIII RAZEM ÂRODKI NA PROGRAMY ROZWOJOWE 1.169,5 20.997,2

DANE UZUPE¸NIAJÑCE

IX OGÓ¸EM ÂRODKI NA PRZEDSI¢WZI¢CIA ROZWOJOWE 1.169,5 20.997,2

KRAJOWE ÂRODKI PUBLICZNE 709,4 9.817,9

ÂRODKI UE 224,7 8.985,0

ÂRODKI PRYWATNE 5,1 162,2

ZOBOWIÑZANIA 230,3 2.032,2

X FINANSOWANIE PROGRAMÓW WSPIERANYCH PRZEZ UE 482,3 13.136,6

KRAJOWE ÂRODKI PUBLICZNE 101,0 3.243,6

ÂRODKI UE 224,7 8.985,0

ÂRODKI PRYWATNE 5,1 162,2

ZOBOWIÑZANIA 151,5 745,8

XI FINANSOWANIE INNYCH PROJEKTÓW 760,3 7.860,6

KRAJOWE ÂRODKI PUBLICZNE 608,4 6.574,3

ZOBOWIÑZANIA 152,0 1.286,4

TABELA FINANSOWA STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA MA¸OPOLSKIEGO

Tabela 14. cd.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

1 2

MLN Z¸

2006 2007–2013

3 4
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Podstawà skutecznego wdro˝enia i osiàgania celów strategii rozwoju jest reago-
wanie na pojawiajàce si´ ró˝nice mi´dzy jej za∏o˝eniami a efektami realizacji
dzia∏aƒ czàstkowych. Ró˝nice majà tendencj´ do kumulowania si´ i utrudnia-
jàc realizacj´ poszczególnych kierunków polityki, celów poÊrednich, a co za tym
idzie strategicznych, mogà uniemo˝liwiç ich osiàgni´cie. W ostatecznym rozli-
czeniu prowadzi to do utraty efektu synergii i mo˝e mieç nieodwracalne
skutki dla mieszkaƒców, gospodarki i Êrodowiska regionu.

Z tak przyj´tego za∏o˝enia wyp∏ywa koniecznoÊç budowy sprawnego systemu
monitorowania, pozwalajàcego na szybki wglàd w post´py prowadzonych dzia-
∏aƒ oraz systemu obiektywnej oceny wyników podj´tych dzia∏aƒ.

Monitoring, jako element konieczny aktywnej realizacji strategii rozwoju, ma
u∏atwiç  sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany (porównywanie rzeczywi-
stych efektów z planami, co pozwala stwierdziç czy procesy zmierzajà w sposób
optymalny do osiàgni´cia celów strategii) oraz s∏u˝yç ograniczaniu ryzyka de-
cyzji intuicyjnych (co by∏oby naturalnym skutkiem braku w∏aÊciwych informa-
cji i analiz). Skutecznie dzia∏ajàce systemy monitoringu i oceny pozwalajà na
utrzymanie po˝àdanych proporcji strumieni Êrodków finansowych kierowanych
na poszczególne zadania, co z kolei ma istotne znaczenie w sytuacji ograniczo-
nej wielkoÊci tych Êrodków. 

Zak∏ada si´, ˝e monitorowanie rzeczowej realizacji strategii b´dzie prowadzo-
ne przede wszystkim w oparciu o ustalone w strategii wskaêniki osiàgni´ç, przy
czym w miar´ dost´pnoÊci danych informacje na temat wartoÊci wskaêników
b´dà zbierane i prezentowane w nast´pujàcym uk∏adzie:

• Wszystkie wskaêniki statystyczne dla pól strategii oraz obszarów (w przypad-
ku, gdy jest to mo˝liwe tzn. adekwatne i dost´pne) w 4 uj´ciach dla ca∏ego
województwa:

1/ w liczbach bezwzgl´dnych (lub procentowo),
2/ w porównaniu do innych województw i Êredniej krajowej,
3/ w porównaniu do regionów (Êredniej) UE-25,
4/ w uj´ciu zmiany od roku bazowego oraz ostatniego badania (dynamika).

• Wszystkie wskaêniki opinii strategii w 2 uj´ciach:
1/ w wartoÊciach bezwzgl´dnych,
2/ w uj´ciu zmiany od roku bazowego oraz ostatniego badania opinii

(dynamika).

• Dodatkowo wskaêniki na poziomie obszarów strategii w nast´pujàcych uj´ciach:
3/ w uj´ciu dla ca∏ego województwa,
4/ w przekroju: gmin i powiatów,
5/ w przekroju: obszary wiejskie – ma∏e i Êrednie miasta – miasta/sub-

regionalne oÊrodki rozwoju – Kraków/KOM,

Monitorowanie
i ocena
realizacji
strategii

4 Dane dla roku 2003

Czesc trzecia 27 05  29/05/2006  11:42  Page 17



144

Równolegle prowadzone b´dzie monitorowanie finansowej realizacji strategii,
obejmujàce:
• Badanie struktury wydatków bud˝etu samorzàdu województwa (wdro˝enie

ciàg∏ego monitorowania wydatków pod kàtem spójnoÊci ze strategià, pozwa-
lajàcego na precyzyjne okreÊlenie wartoÊci strumieni pieni´˝nych, jakie zosta-
∏y zaanga˝owane w realizacj´ dzia∏aƒ w poszczególnych kierunkach, obsza-
rach i polach strategii).

W ramach struktury bud˝etu województwa docelowo bezpoÊrednie we-
wn´trzne koszty realizacji oraz wydatki ponoszone na realizacj´ strategii b´dà
identyfikowane zgodnie ze strukturà strategii, zaÊ dane agregowane dla
ka˝dego poziomu strategii tj. zarówno dla poszczególnych kierunków po-
lityki, obszarów rozwoju, jak i pól strategii.
• Badanie struktury wydatków ponoszonych w ramach instrumentów wsparcia

rozwoju wdra˝anych z zaanga˝owaniem jednostek województwa oraz pod-
miotów zale˝nych i powiàzanych (np. UMWM, WUP, MARR S.A.).

• Badanie struktury wydatków powiatów i gmin z terenu Ma∏opolski na
podstawie danych w∏asnych (projekty realizowane we wspó∏pracy z woje-
wództwem, przy wsparciu województwa, przy wsparciu instrumentów
wdra˝anych przez województwo), danych przekazywanych przez JST w ra-
mach wspó∏pracy z UMWM oraz danych Regionalnej Izby Obrachunkowej.

• Badanie struktury wydatków inwestycyjnych przedsi´biorstw i innych pod-
miotów kluczowych dla rozwoju regionu – prowadzone na podstawie danych
publicznie dost´pnych oraz wspó∏pracy z tymi podmiotami. 

System monitoringu strategii opieraç si´ b´dzie na efektywnej sprawozdawczoÊci.
W tym celu okreÊlony zostanie rodzaj potrzebnych raportów, cz´stotliwoÊç oraz
miejsce ich sporzàdzania w zale˝noÊci od analizowanej problematyki (m.in.
w okresach rocznych, w po∏owie okresu programowania i po zakoƒczeniu okresu
realizacji strategii). 

Pe∏ne sprawozdanie z realizacji strategii w uk∏adzie rzeczowym i finansowym
przedstawiane b´dzie Sejmikowi Województwa przez Zarzàd Województwa co
dwa lata. 

Dla niektórych zjawisk, nie b´dàcych przedmiotem analiz s∏u˝b statystycznych,
jednak mierzalnych i istotnych z punktu widzenia strategii, przewidziano pro-
wadzenie badaƒ.
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W ramach zarzàdzania strategià ca∏oÊciowa ewaluacja dzia∏aƒ prowadzona b´-
dzie w uk∏adzie standardowym i sk∏adaç si´ b´dzie z trzech faz:

• Ewaluacja ex ante, przed podj´ciem realizacji strategii – koncentrujàca si´
na ocenie projektu strategii lub jej znaczàcej aktualizacji wed∏ug kryterium
trafnoÊci i odpowiednioÊci oraz kryterium wewn´trznej spójnoÊci i zgodnoÊci
programowej.

• Ewaluacja mid-term, w trakcie realizacji strategii – przeprowadzana w uk∏a-
dzie kadencyjnym w ostatnim roku ka˝dej kolejnej kadencji samorzàdu, kon-
centrujàca si´ na ocenie czy i na ile przyj´ta strategia jest faktycznie realizo-
wana oraz jakie sà jej efekty krótko- i Êrednioterminowe, wed∏ug kryterium
skutecznoÊci dzia∏aƒ, a tak˝e efektywnoÊci, koordynacji i zgodnoÊci dzia∏aƒ
z zasadami i za∏o˝eniami ustalonymi w dokumencie strategii.

• Ewaluacja ex post, po zakoƒczeniu realizacji strategii – w zakresie podobnym
do ewaluacji mid-term, poszerzonym o ocen´ (przewidywanych) efektów
d∏ugoterminowych.

Ponadto prowadzone mogà byç dodatkowe ewaluacje czàstkowe, odnoszàce si´
do szczegó∏owych zagadnieƒ, takich jak na przyk∏ad poszczególne zasady reali-
zacji strategii, grupy docelowe, zasady horyzontalne funduszy strukturalnych itp.
Oceny (ewaluacje) strategii prowadzone b´dà jako ewaluacje zewn´trzne, przez
zespo∏y niezale˝nych, posiadajàcych kierunkowe kwalifikacje i doÊwiadczenie
ewaluatorów. 
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