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Kiedy przed 2014 r. samorząd województwa 
wynegocjował pokaźną pulę środków 
unijnych dla regionu do 2020 roku, 
mówiono, że to historyczna szansa na 
rozwój Małopolski. Region otrzymał więcej 
niż większość pozostałych województw, bo 
rząd stwierdził, że należy postawić na rozwój 
obszarów, które w poprzednim okresie 
dofinansowania z funduszy europejskich 
dostały mniej pieniędzy.

Dzisiaj już widać, że nie były to tylko puste 
obietnice. Dane pokazują, że w Małopolsce 
żyje się coraz lepiej, w wielu obszarach - 
najlepiej w Polsce. Stolica regionu - Kraków 
- dzięki zabytkom i dobrej infrastrukturze 
jest uznawana przez turystów za jedno 
z najatrakcyjniejszych miast Europy. 

To właśnie turystyka przeżywa prawdziwy 
boom w Małopolsce. Zimą Małopolska 
przyciąga rzesze narciarzy. 
Tłumy przyciągają też kopalnia soli 
w Wieliczce, Muzeum Auschwitz czy 
Tatrzański Park Narodowy. Odwiedzających 
jest już tylu, że pojawiają się postulaty 
ograniczenia ruchu w tych dwóch ostatnich 
miejscach. 

Dzięki turystyce rozwija się też transport. 
Podkrakowski port lotniczy w Balicach jest 
drugim co do wielkości lotniskiem 
w Polsce. Budowana jest nowa zakopianka 
z najdłuższym tunelem w kraju.
Do Krakowa ściągają też biznesmeni 
z całego świata. Powstają tu duże centra 
outsourcingu, a rynek wynajmu powierzchni 

biurowych jest bardzo dynamiczny. 
M.in. dzięki temu region ma szczególnie 
niską stopę bezrobocia.

Małopolskie uniwersytety, szkoły średnie 
i podstawówki oferują dobrą jakość 
kształcenia.

Z roku na rok w Krakowie jest bezpieczniej 
- podają policyjne raporty. Samorząd 
mocno inwestuje też w służbę zdrowia, 
modernizowane szpitale stają się jednymi 
z najnowocześniejszych w Polsce.

Coraz lepiej żyje się w Małopolsce

_WSTĘP

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975631,malopolska-raport.html
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A gdyby tak zamieszkać w Krakowie?
(procent osób,które chciałyby się wyprowadzić do Krakowa jeśli nie mogłoby mieszkać u siebie)

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975631,malopolska-raport.html
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Krakowianie bardzo lubią swoje 
miasto i wysoko je oceniają w wielu 
aspektach.
Z badań, które posłużyły do stworzenia rankingu miast 
w wybranych kategoriach, wynika, że prawie wszyscy 
mieszkańcy Krakowa (98 proc.) uważa, że miasto ma swój 
charakter i niepodważalny klimat. Na drugim miejscu znalazły 
się Toruń (97 proc.) i Wrocław (96 proc.).

94 proc. mieszkańców Krakowa co najmniej dobrze ocenia 
ofertę kulturalną w swoim mieście, czyli kina, teatry, koncerty 
i festiwale. Tylko co piąty rodzic mieszkający w Krakowie 
radziłby swoim dzieciom studiować w innym mieście, aż 
82 proc. z nich uważa, że jeśli dziecko ma zdobyć dobre 
wykształcenie, to lepiej, aby studiowało na miejscu.

Prawie 40 proc. mieszkańców Krakowa na propozycję 
przeprowadzki odpowiedziało: „Nigdy! Za żadne skarby”, 
podobnie myśli po 30 proc. torunian i wrocławian.

Kraków ustąpił Wrocławiowi przy ocenie mieszkańców, czy 
miasto jest bardziej żywe czy senne. O 1pkt  proc. stolica 
Dolnego Śląska (91 proc.) wyprzedziła stolicę Małopolski (90 
proc.).

_Duże miasta oczami mieszkańców

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975631,malopolska-raport.html
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http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962926,bezpieczenstwo-w-malopolsceatml
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_NA STRAŻY PRAWA

Przez półtora roku (od 2016 r.) 
funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa - ogólnopolskiego portalu 
policji - małopolscy funkcjonariusze 
otrzymali ponad 100 tys. zgłoszeń, z których 
blisko 57 proc. zostało potwierdzonych. 

Dotyczyły one głównie niewłaściwego 
parkowania (52 584 przypadki, tj. około 53 
proc. wszystkich zgłoszeń), przekraczania 
dozwolonej prędkości (18 047 przypadków, 
ponad 18 proc. wszystkich zgłoszeń) 
oraz spożywania alkoholu w miejscach 
niedozwolonych (9916 zgłoszeń, ok. 10 
proc.).

Najwyższa liczba potwierdzonych zgłoszeń 
(ok. 75 proc.) dotyczyła nieprawidłowego 
parkowania.

Wykrywalność niektórych kategorii przestępstw w Małopolsce
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_Wykrywalność niektórych kategorii przestępstw w Małopolsce
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http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962926,bezpieczenstwo-w-malopolsceatml
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_SPADA LICZBA 
PRZESTĘPSTW

Liczba przestępstw w Krakowie spada 
z roku na rok. W centrum miasta zgłoszono 
największą liczbę przestępstw w 2017 r. 
I komisariat, który obsługuje dzielnice Stare 
Miasto i Kazimierz, odnotowuje najwięcej 
bójek, pobić, kradzieży, 
a także przestępstw łamiących ustawę 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Przestępcy szukają ofiar wśród turystów, 
którzy chętnie odwiedzają liczne kluby 
w centrum miasta. Z kolei w dzielnicach 
peryferyjnych policja odnotowuje bójki 
pomiędzy pseudokibicami zwaśnionych 
drużyn piłkarskich, w których nieraz 
używane są maczety.

Centralne Biuro Śledcze Policji od dłuższego 
czasu rozpracowuje środowisko krakowskich 
kiboli. Pod koniec ubiegłego roku została 
zorganizowana akcja wymierzona 
w środowisko kiboli podejrzewanych m.in. 
o handel narkotykami, wymuszenia 
i porwanie dla okupu. 

_KRAKOWSKIE ULICE

Wielicka, 29 Listopada, Armii Krajowej - 
to te krakowskie ulice zdaniem policjantów 
są najbardziej niebezpieczne, dlatego 
zdefiniowano je jako czarne punkty.
Najwięcej wypadków i kolizji ma miejsce 
na trasach przelotowych, czyli tam, gdzie 

ruch jest największy. 8868 kolizji, 1011 
wypadków, 1106 osób rannych, 15 nie żyje 
– oto bilans zdarzeń drogowych, które miały 
miejsce na krakowskich drogach 
w 2017 r. W porównaniu z 2016 r. 
w Krakowie odnotowano o blisko 100 
wypadków mniej. Kolizji, w których nikt nie 
ucierpiał, było jednak o ponad 500 więcej. 

W 60 proc. winę za wypadek ponosili 
kierowcy. Nieprawidłowo przejeżdżali 
przez przejścia dla pieszych, wymuszali 
pierwszeństwo, zbyt szybko jechali, nie 
zachowywali bezpiecznej odległości między 
pojazdami. 

Winę za wypadki ponosili również piesi, 
którzy wchodzili na jezdnię tuż przed 
jadącym pojazdem lub na czerwonym 
świetle, a także w nieoznakowanych 
miejscach.

Zmobilizowano antyterrorystów z Krakowa, 
Warszawy, Podkarpacia, Świętokrzyskiego 
i Śląska. Funkcjonariusze równocześnie 
weszli do sześciu domów w różnych 
dzielnicach miasta. Pięciu kiboli udało się 
zatrzymać. Szósty - Adrian Z., „Zielony” - 
zginął od strzałów.

Napaści kiboli z maczetami - które jeszcze 
dekadę temu były bardzo częste, stając się 
niechlubną wizytówką Krakowa - 
w ostatnich latach zdarzają się sporadycznie.



10

_OSTROŻNIE NA 
ZAKOPIANCE

W całej Małopolsce kierowcy powinni 
szczególnie uważać na zakopiance. 
Na tej popularnej wśród turystów trasie 
dochodzi do znacznej liczby wypadków. 
Zimą lepiej nie wybierać się na górski 
odcinek tej trasy bez zimowych opon.

_Wypadki drogowe w Małopolsce

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962926,bezpieczenstwo-w-malopolsceatml
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_ZNALEŹĆ MIEJSCE
W PRZEDSZKOLU

Małopolskie samorządy starają się zapewnić 
jak najwięcej miejsc w przedszkolach.
W Krakowie do przedszkoli uczęszcza 978 
na 1000 dzieci w wieku przedszkolnym.
To więcej niż średnia dla Polski (811 dzieci). 
Co ciekawe, poza stolicą województwa są 
gminy, w których wskaźnik ten jest jeszcze 
wyższy. Np. w Limanowej do przedszkoli 
uczęszcza aż 1239 na 1000 dzieci. 
To możliwe, bo wielu rodziców 
zameldowanych poza tą miejscowością 
dowozi dzieci tam, gdzie pracuje.

Z kolei w mniejszych miejscowościach 
wskaźnik jest znacznie niższy - w Białym 
Dunajcu do przedszkoli uczęszcza zaledwie 
295 dzieci na 1000, bowiem rodzice wożą 
je do placówek w pobliskich miastach 
powiatowych: Zakopanem i Nowym Targu.

Problemy z dostępem do przedszkoli 
wynikają z zamieszania wokół reformy 
edukacji przeprowadzanej obecnie przez 
rząd. W 2016 r. blisko półtora tysiąca dzieci 
- głównie trzylatków - nie dostało się do 
krakowskich przedszkoli.

To, że znalezienie miejsca będzie trudniejsze, 
stało się jasne, gdy rząd zaniechał obowiązku 
posyłania sześciolatków do szkół. 
Zostały w przedszkolach, blokując miejsca 
najmłodszym.

Jeśli dziecko nie dostało 
się do przedszkola 

publicznego, rodzice 
mogą opłacić mu pobyt 

w przedszkolu prywatnym. 

W Krakowie takich 
placówek jest około 150.
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_Liczba dzieci w przedszkolach na 1 tys. dzieci
w porównaniu do średniej dla Polski

1239,4295,5

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
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_UCZNIOWIE W KLASACH

Jeszcze w 2016 r. przeciętna klasa 
w krakowskiej podstawówce liczyła 20 
uczniów przy średniej ogólnopolskiej 
wynoszącej 18. Najmniejszy tłok panował 
w Uściu Gorlickim - 11 uczniów w klasie, 
a największy w Mszanie Dolnej - 23 uczniów.

Sytuację zmieniła rządowa reforma edukacji 
likwidująca gimnazja. W tym roku szkolnym 
w krakowskich podstawówkach - podobnie 
jak w innych częściach kraju - zapanował 
tłok. Szkołom podstawowym przybyły 
właśnie najstarsze klasy. Dla wielu placówek 
oznacza to nawet o 120 uczniów więcej niż 
w czasach sprzed reformy.

By rozładować tłok, lekcje w niektórych 
szkołach zaczynają się bardzo wcześnie rano 
- o godz. 7.10, zaś druga zmiana kończy 
lekcje popołudniami. 

_Ilu uczniów w klasie?
w porównaniu do średniej dla Polski

11,16 22,96

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
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_DOBRZY MAŁOPOLSCY 
GIMNAZJALIŚCI

Reforma edukacji likwiduje gimnazja. 
Tymczasem małopolscy gimnazjaliści 
świetnie wypadali na tle kraju.

Na egzaminie z języka polskiego małopolscy 
uczniowie udzielili 71 proc. prawidłowych 
odpowiedzi. Średni wynik z języka 
ojczystego w całym kraju to 68 proc.

Historię młodzi Małopolanie także znają 
lepiej niż ich koledzy w innych regionach. 
Średni wynik z tego przedmiotu w Polsce 
wyniósł 59 proc., a w Małopolsce - 
62 proc.

Wyniki egzaminu z przedmiotów 
przyrodniczych to odpowiednio 56 proc. 
w kraju i 59 proc. (w Małopolsce).

Najsłabiej wypadła matematyka - 52 proc. 
to średnia w Polsce i 55 proc. w Małopolsce. 
Dobrze małopolscy gimnazjaliści poradzili 
sobie z językami obcymi.

Na teście z języka francuskiego na poziomie 
podstawowym było aż 75 proc. poprawnych 
odpowiedzi,  z angielskiego - 69 proc., 
z rosyjskiego i hiszpańskiego - 68 proc., 
z niemieckiego - 54 proc.

Egzaminu na zakończenie gimnazjum nie 
można oblać, ale dobry wynik decyduje 
o dostaniu się do lepszego liceum czy 
technikum. 
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Jak małopolscy gimnazjaliści wypadli na tle średniej dla całej Polski
wynik powyżej średniej krajowej wynik poniżej średniej krajowej

angielski

język polski matematyka

przedmioty przyrodnicze historia i wos

Źródło: OKE Kraków, CKE, dane za 2018 r. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.wyborcza.pl

_Jak małopolscy gimnazjaliści wypadli na tle średniej dla całej Polski

wynik powyżej średniej krajowej wynik poniżej średniej krajowej

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
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_A JAK POSZŁO
TEGOROCZNYM
MATURZYSTOM?

W tym roku małopolscy maturzyści okazali 
się najlepsi w Polsce - w tym województwie 
aż 83 proc. maturzystów zdało egzamin 
dojrzałości - w liceach i technikach. 
Jeszcze lepszy wynik zanotowano w samych 
małopolskich liceach ogólnokształcących. 
Tam zdawalność sięgnęła 88 proc.

Małopolska jest również zdecydowanym 
liderem pośród uczniów techników - 
tu maturę zdało 76 proc. uczniów. 
Reforma edukacji, która likwiduje gimnazja 
i wydłuża naukę w szkołach podstawowych 
o dwa lata, spowoduje, że podczas rekrutacji 
do liceów o miejsca będą biły się dwa 
roczniki - pierwsi absolwenci podstawówek 
i ostatni gimnazjaliści. 

W Krakowie oznacza to o 5 tys. więcej 
kandydatów niż dotychczas.
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http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
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http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html
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_WYŻSZE
WYKSZTAŁCENIE

Po maturze kolejnym krokiem dla wielu 
nastolatków są studia. Małopolskie 
uczelnie są na drugim miejscu w kraju - 
po szkołach mazowieckich - z największą 
liczbą absolwentów studiów wyższych.

_Lista absolwentów studiów wyższych na 10 tys. mieszkańców

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23914368,malopolska-edukacja.html


_fundusze 
unijne
_BOGACI JAK NIGDY

_PRIORYTETY NA LATA 2014-20

_DOSTALI WIĘCEJ

_NA CO TE PIENIĄDZE ZOSTANĄ 

WYDANE?
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http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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_BOGACI JAK NIGDY

Kończąca się kadencja samorządu uznawana 
jest za okres historycznej szansy dla 
Małopolski, którą region wykorzystał.
W sumie w ramach regionalnego programu 
operacyjnego i kontraktu terytorialnego 
województwo otrzymało do wydania 
33 mld zł. 

Nigdy wcześniej 
Małopolska nie miała 
zagwarantowanych 
tak dużych środków 
finansowych na rozwój.

_PRIORYTETY NA LATA 
2014-20

W kontrakcie terytorialnym dla 
województwa małopolskiego 
(czyli w umowie pomiędzy samorządem 
a rządem) na liście przedsięwzięć 
podstawowych znalazły się takie 
inwestycje jak: budowa drogi S7 od 
granicy województwa małopolskiego ze 
świętokrzyskim do granicy Krakowa, a także 
odcinka drogi S7 od Lubnia do Rabki (górski 
odcinek zakopianki), obwodnice miast, 
modernizacja linii kolejowej Katowice - 
Kraków, budowa łącznicy kolejowej Kraków-
Zabłocie - Kraków Krzemionki, budowa 
i wyposażenie nowej siedziby Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, 
przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie.

_DOSTALI WIĘCEJ

W 2013 roku Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego postanowiło skierować 
do Małopolski 2,9 mld euro w ramach 
regionalnego programu operacyjnego na lata 
2014-20. To o miliard euro więcej, niż region 
dostał przez poprzednie siedem lat.

Małopolska dostała więcej niż inne 
województwa, bo ministerstwo przed 
podziałem środków na lata 2014-20 zwróciło 
uwagę na obecny rozwój poszczególnych 
województw. I doszło do wniosku, że 
te słabiej rozwinięte trzeba bardziej 
dofinansować.

Dlatego najwięcej zyskały - 
w porównaniu do poprzedniego budżetu - 
Małopolska, Podkarpacie i województwo 
zachodniopomorskie, a najmniej 
mazowieckie i dolnośląskie, które uznawane 
są za bogate regiony.
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_Inwestycje z funduszy unijnych 2014-2020 na mieszkańca

Dzięki tym pieniądzom 
Małopolska staje się 
o wiele bardziej 
rozwinięta 
cywilizacyjnie.

Powstaje nowa sieć transportowa, tworzone 
są nowoczesne oddziały szpitalne, rozwijają 
się badania naukowe, wspierana jest 
przedsiębiorczość, przekazywane są dotacje 
na ochronę środowiska.

_REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

do 2000 zł 2001-2500 zł 2501-3000 zł 3001-3500 zł

3501-4000 zł 4001-4500 zł powyżej 4500 zł

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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_INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO _INTELIGENTNY ROZWÓJ

do 200 zł 201-500 zł 501-700 zł 701-900 zł

901-1200 zł 1201-1500 zł powyżej 1500 zł

do 200 zł 201-300 zł 301-500 zł 501-700 zł

701-1000 zł 1001-200 zł powyżej 2000 zł

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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_POLSKA CYFROWA _WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

do 10 zł 11-50 zł 51-100 zł 101-200 zł

201-300 zł 301-400 zł powyżej 400 zł

do 100 zł 101-150 zł 151-180 zł 181-200 zł

201-250 zł 251-300 zł powyżej 300 zł

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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_INWESTYCJE OGÓŁEM

do 3000 zł 3001-4000 zł 4001-6000 zł 6001-7000 zł

7001-8000 zł 8001-10000 zł powyżej 10000 zł

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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Fundusze unijne dla Małopolski - programy operacyjne i priorytety w nich zapisane
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja

1. Osoby młode
na rynku pracy

1.

4. Zwiększenie
potencjału

3. Wsparcie
innowacji w

2. Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I

1. Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa

9.8. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
rozwój

7.
Poprawa

6. Rozwój
niskoemisyjnego
transportu
zbiorowego w
miastach

5. Rozwój transportu kolejowego
w Polsce 4. Infrastruktura

drogowa dla miast

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i
transportu multimodalnego

2. Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu

1.

12.11. Rewitalizacja Przestrzeni
Regionalnej

10. Wiedza i
Kompetencje

9. Region Spójny
Społecznie

8. Rynek Pracy

7. Infrastruktura Transportowa

6. Dziedzictwo Regionalne

5. Ochrona4. Regionalna Polityka Energetyczna

3. Przedsiębiorcza
Małopolska

2. Cyfrowa
Małopolska

1. Gospodarka
Wiedzy

Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Fundusze unijne dla Małopolski - programy operacyjne i priorytety w nich zapisane

Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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Budowa i
przebudowa
systemu

Rozbudowa DW
965 Zielona -
Limanowa ETAP I i

Rozbudowa
DW 968
Lubień -
Zabrzeż

Poprawa
jakości
komunikacji
miejskiej na
obszarze

Małopolska Karta
Aglomeracyjna –
budowa systemu

Rozwój Szpitala
Specjalistycznego
im. J. Śniadeckiego
w Nowym Sączu

Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego w
Nowym Sączu

Obwodnica
Tuchowa

Rozbudowa
niskoemisyjnego
systemu transportu
publicznego

Działalność Instytucji
Pośredniczącej (MCP)
w zakresie realizacji
RPO WM 2014-2020 w

Obwodnica Miechowa

Małopolskie Bony
Rozwojowe

Program
ograniczania
niskiej emisji
dla miasta
Krakowa

Kierunek Kariera
Zawodowa

Kierunek KarieraZintegrowany
projekt wsparcia
instrumentów
finansowych w
Małopolsce – w
zakresie
poddziałania 4.3.4
Głęboka
modernizacja

Zintegrowany projekt wsparcia
instrumentów finansowych w
Małopolsce – w zakresie oddziałania
3.4.1 Instrumenty finansowe dla
MŚP – wczesna faza rozwoju

Obwodnica Oświęcimia od ronda ul.
Chemików i ul. Fabrycznej w
Oświęcimiu do DW nr 933 w m.
Bobrek

Zakup niskoemisyjnych,
niskopodłogowych autobusów w
celu obsługi komunikacji zbiorowej
aglomeracji krakowskiej -
kontynuacja

Działalność Instytucji Zarządzającej
i Certyfikującej w zakresie realizacji
RPO WM 2014-2020 w latach
2015-2018 - Pomoc Techniczna

Zintegrowany projekt wsparcia
instrumentów finansowych w
Małopolsce – w zakresie działania
11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy
Małopolski

Zakup niskoemisyjnych,
niskopodłogowych autobusów oraz
stacjonarnych automatów KKM do
sprzedaży biletów, w celu obsługi linii
aglomeracyjnych

Zintegrowany projekt wsparcia
instrumentów finansowych w
Małopolsce – w zakresie poddziałania
3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP –
powyżej 24 miesięcy

Zakup Elektrycznych Zespołów
Trakcyjnych dla rozwoju kolei
małopolskich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 największe projekty

40 321 172 305 217 560
Wartość projektu (w zł)

Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - największe projekty

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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Budowa
nowych

Rozbudowa i
przebudowa

Zakup taboru
kolejowego:

Przebudowa
układu

Budowa sieci
cieplnych

Budowa
kanalizacji
w Gminie
Wieliczka -
etap IV

Gospodarka

Rozbudowa al. 29
Listopada na odcinku od
ul. Opolskiej do granicy
miasta Krakowa

Likwidacja węzłów
grupowych wraz z
budową przyłączy do
istniejących budynków i

Budowa linii
tramwajowej wzdłuż
Trasy Łagiewnickiej

Rozwój infrastruktury
państwowego organu
zarządzania ruchem
lotniczym – etap II

Kompleksowy projekt
adaptacji lasów i
leśnictwa do zmian
klimatu - mała retencja

Rozbudowa ulicy
Igołomskiej w Krakowie

Zakup niskopodłogowego
taboru tramwajowego w
celu usprawnienia i
poprawy jakości miejskiej
komunikacji zbiorowej w
Krakowie – część I

Budowa
łącznicy
kolejowej
Kraków
Zabłocie –
Kraków
Krzemionki

Budowa linii
tramwajowej
KST etap III (os.
Krowodrza Góra
- Górka
Narodowa)
wraz z budową

Gazociąg
Strachocina-Pogórska
Wola

Budowa drogi ekspresowej
S7, odc. Kraków w. Igołomska
– w. Christo Botewa

Modernizacja linii kolejowej E 30 / C-E 30, odcinek Kraków –
Rzeszów, etap III - Faza II

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - największe projekty

51 540 020 2 471 380 000
Wartość projektu (zł)

Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - największe projekty

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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Utworzenie funduszu
inwestycyjnego typu proof of

Inwestycje w projekty B+R za
pośrednictwem ASI

Alfa Games -
B+R+Games

156 Capital
Alfa

Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa Energy
2000 Sp. z o.o

Innowacyjny Tilt
Rollercoaster oparty na
mechanizmie

Nowy wymiar komfortu w
urządzeniach
rozrywkowych - wdrożenie
wyników prac

„EPOS-
System
Obserwacji
Płyty

Przełom w
rodzinnej
rozrywce w
parkach

OpracowanieNowa
generacja
kauczuków

Opracowanie innowacyjnej
technologii produkcji walcówki
z wysokowytrzymałych
stopów aluminium serii 2xxx,

Innowacyjna stal
wysokokrzemowa z
regulowaną niską zawartością
zanieczyszczeń i wtrąceń
niemetalicznych o

Budowa Centrum B+R Grupy
Azoty S.A. w Tarnowie

Budowa Centrum
Badawczo-Rozwojowego
Innowacyjnych Leków Selvita
S.A

Weryfikacja w
oparciu o linię
pilotażową
nowej
technologii ZGH
Bolesław do

Utworzenie
Centrum
Innowacji
Żywieniowych w
Konspol Holding
Spółka z o.o.

CERAD – Centrum
Projektowania i
Syntezy
Radiofarmaceutyków
Ukierunkowanych
Molekularnie

Demonstracja technologii
wytwarzania
innowacyjnych materiałów
polistyrenowych z
dodatkiem atermicznym o
obniżonym współczynniku
przewodnictwa cieplnego

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych

PRACE - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w
Europie

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur
Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - największe projekty

50 000 000 525 691 453
Wartość projektu (zł)

Źródło: Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - największe projekty

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez

Profesjonalny
system
wspomagania szkół

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w powiecie
limanowskim (I)

Aktywizacja
zawodowa młodych
Subregionu
Tarnowskiego

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w Powiecie

Korona Sądecka dla
młodych

Pomysł na siebie -
YEI

Sami-Dzielni!Aktywizacja
osób
młodych

Pomoc
techniczna PO
WER dla

"Aktywizacja
osób młodych
pozostających
bez pracy w
powiecie

Aktywizacja
osób młodych
pozostających
bez pracy w
powiecie
nowotarskim
(III)

Aktywizacja
osób młodych
pozostających
bez pracy w
powiecie
krakowskim -
LUBIĘ TO (III)

Aktywizacja
osób młodych
pozostających
bez pracy w
powiecie
tarnowskim i m.
Tarnów (I)
-"Młodzi na
start"

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy w Powiecie
Nowosądeckim (III)

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy na
terenie Gminy Miejskiej Kraków
(III)

Deinstytucjonalizacja szansą na
dobrą zmianę: projekt
horyzontalny

Deinstytucjonalizacja szansą na
dobrą zmianę - projekt
zintegrowany. Powiat wielicki

Akcja aktywizacja - YEI

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie tarnowskim i m.
Tarnów (III) - Młodzi na start

Obudź swój potencjał - YEI

Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

Równi na rynku pracy - YEI

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - największe projekty

6 043 700 55 138 346
Wartość projektu (zł)

Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - największe projekty

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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NOWA ERA
KOMPUTERA -

e-Xtra
Kompetentni -
Rozwój

e-Mocni: cyfrowe
umiejętności,
realne korzyści

Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego
i myślenickiego

TAURON INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU
OŚWIĘCIMSKIEGO

Nowosądecki "B" Orange ŚwiatłowódTAURON INTERNET FTTH NA TERENIE
OBSZARU KRAKOWSKIEGO CZĘŚĆ C i
TARNOWSKIEGO CZĘŚĆ B

Nowotarski Orange Światłowód

Nowosądecki "A" Orange Światłowód

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - największe projekty

1 365 792 107 876 958
Wartość projektu (zł)

Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Program Operacyjny Polska Cyfrowa - największe projekty

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html
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Stworzenie
warunków
dla

Wdrażanie

Babia
Góra
Trails

Muszyna, Kamenica,
Lipany - wzmocnienie

Torfowiska wysokie -
europejski unikat
polsko-słowackiego
pogranicza

„Przy wiejskiej
drodze” - w rytmie
pracy dawnych
zakładów
przemysłowych i

Szlak Kultury
Wołoskiej

Śladem
zabytków
techniki z
Podhala na
Liptów

Na bicykli za
kultúrnym a
prírodným
dedičstvom
pohraničného
regiónu

Partnerstwo dla
wspólnego rozwoju

Svätomariánska púť
("Svetlo z východu")

Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako
rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji
turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli
rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe
Doliny Popradu

Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom
modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
– etap II

Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i
rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w
Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie

MikroINTERREG PL-SK

Modernizácia cestného spojenia Pieninských
národných parkov - 2. etapa

Łączy nas natura i kultura

Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja - największe projekty

59 200 7 007 108
Wartość projektu (zł)

Źródło danych: funduszeeuropejskie.gov.pl. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Program Współpracy Interreg V-A Polska - największe projekty

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23962610,malopolska-fundusze-unijne.html


_rozwój 
gospodarczy
_REGION GOSPODARNY

_ZMIANA LICZBY PRACUJĄCYCH
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_DEMOGRAFIA

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
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_REGION GOSPODARNY

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego w Małopolsce zarejestrowano 
382 tys. firm, o 50 tys. więcej niż pięć lat 
temu. Wiele nowych firm powstaje na 
obrzeżach Krakowa.

Przedsiębiorcy szukają tu pracowników. 
Bezrobocie w Małopolsce jest najniższe od 
momentu przemiany ustrojowej. Średnia 
stopa w całym województwie nieznacznie 
przekracza 5 proc., w samym Krakowie 
zeszła poniżej 2,8 proc. Podobnie jest 
w gminach i powiatach podkrakowskich - 
ich mieszkańcy bez problemu znajdują pracę 
w stolicy Małopolski.

Oznacza to, że w praktyce w tym rejonie 
nie ma zatrudnienia tylko ten, kto nie chce 
pracować.

_ZMIANA LICZBY 
PRACUJĄCYCH

Prawie w całym regionie widać solidne 
wzrosty w liczbie pracujących, a to przekłada 
się na zamożność. Szczególnie mocno rosną 
przedmieścia Krakowa, gdzie przenosi się 
wiele firm z sektora BPO/SSC (Kraków jest 
liderem w sektorze outsourcingu, 
69 proc. powierzchni biurowej w mieście jest 
wynajmowana przeznaczono takie firmy). 

Gospodarczo słabiej radzą sobie tylko 
poprzemysłowe i górnicze zachodnie rubieże 
województwa, przy granicy z woj. śląskim.

Rosną też płace - 
przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w sektorze 
przedsiębiorstw 
w lipcu 2018 r. 
wyniosło 4669,66 zł.
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_SZARA STREFA

Wskaźniki nie są tak optymistyczne na 
Podhalu, choć nie oznacza to, że trudno tam 
znaleźć pracę.

W powiece tatrzańskim oficjalna stopa 
bezrobocia to 10,5 proc., mimo że branża 
turystyczna pod Tatrami ma się znakomicie. 
Często osoby „pomagające” w turystyce nie 
rejestrują oficjalnie swojego zatrudnienia, 
pozostając w szarej strefie.

Największe w Małopolsce bezrobocie jest 
w powiecie dąbrowskim - 12,1 proc. 
Okolice Dąbrowy Tarnowskiej to tereny 
rolnicze z małą liczbą przedsiębiorstw.

_Zmiana liczby pracujących w gminach

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
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_STOPA BEZROBOCIA

Po wzroście w latach kryzysu gospodarczego 
bezrobocie szybko spada. 

Małopolskie od zawsze poniżej średniej 
ogólnopolskiej, zazwyczaj na 3.-4. miejscu 
(za Wielkopolską, Śląskiem, często przed 
Mazowieckiem). 

Bardzo obniża się też bezrobocie w trudnych 
powiatach.
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Źródło: Bank Danych Lokalnych. Infografika: Szymon Pifczyk, BIQdata.pl

powiaty średnia dla województwa

Jednostka administracyjna
Multiple values

_Stopa bezrobocia w powiatach

powiaty średnia dla województwa

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
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_ROSNĄ BIUROWCE

Kraków jest liderem sektora usług dla 
biznesu. O intensywnym rozwoju branży 
w stolicy Małopolski w ostatnich latach 
świadczy choćby liczba otwieranych centrów 
IT/SSC/BPO (outsourcing), których 
w mieście działa już 158. W ciągu ostatniego 
roku na terenie aglomeracji powstało niemal 
dwa razy więcej nowych ośrodków niż 
w Warszawie.

W 2017 r. do najemców trafiło w Krakowie 
przeszło 200 tys. m kw. powierzchni. 
To o kilka procent więcej niż rok wcześniej. 
Największym odbiorcą nowej powierzchni są 
centra usług wspólnych dla biznesu.

W sektorze usług dla biznesu w aglomeracji 
krakowskiej zatrudnionych jest już około 
68 tys. osób. Szacuje się, że na koniec 
bieżącego roku w krakowskich centrach 
będzie zatrudnionych już około 75 tys. 
pracowników.

W ostatnim rankingu Tholons Top 
100 Outsourcing Destinations stolica 
Małopolski znalazła się na 8. miejscu wśród 
najatrakcyjniejszych miast na świecie 
dla inwestycji w segmencie SSC/BPO/
IT. Według danych stowarzyszenia Aspire 
całkowita wartość roczna tego sektora 
w przypadku Krakowa wynosi 2,6 mld euro.

Średnia stawka czynszowa za powierzchnie 
biurowe w Krakowie, jak podaje Walter 
Herz, wynosi około 14 euro za metr 
kwadratowy miesięcznie i od dawna 
utrzymuje się na tym samym poziomie.
Drugi co do wielkości rynek biurowy w kraju 
jest wyraźnie tańszy od Warszawy.

Wzrost zatrudnienia i płac powoduje, 
że w Małopolsce rośnie także branża 
mieszkaniowa. Deweloperzy dużo budują 
w Krakowie, a także w popularnych 
miejscowościach turystycznych, jak np. 
Zakopane. Idą w górę też ceny mieszkań. 

Metr kwadratowy 
mieszkania w centrum 
Krakowa lub z piękną 
panoramą Tatr 
w Zakopanem kosztuje 
kilkanaście tysięcy złotych.
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_BUDOWNICTWO 
MIESZKANIOWE

Małopolskie drugim największym rynkiem 
mieszkaniowym po Mazowieckiem.
Znacznie więcej mieszkań niż np. woj. 
śląskie – bardziej ludny sąsiad. 

Aktywność deweloperów skoncentrowana 
w Krakowie, lokalni deweloperzy także 
w Nowym Sączu czy Tarnowie, za to 
w Zakopanem kwitną aparthotele i tym 
podobne.

_Liczba mieszkań wybudowanych w latach 2014-17

wielkopolskie
65 975

warmińsko-mazurskie
17 989

śląskie
43 148

pomorskie
53 043

podkarpackie
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opolskie

mazowieckie
133 220

łódzkie
28 189

lubuskie
14 171

lubelskie
26 304

kujawsko-pomorskie
26 965

dolnośląskie
61 559

małopolskie
67 572

Liczba mieszkań wybudowanych w latach 2014-17

Źródło: Bank Danych Lokalnych. Infografika: Szymon Pifczyk, BIQdata.pl
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http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
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_Budownictwo mieszkaniowe

1 kropka = 1 mieszkanie wybudowane w latach 2014-17

_MIESZKANIA I DOMY DEWELOPERSKIE _MIESZKANIA I DOMY INDYWIDUALNE

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
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_DEMOGRAFIA

Małopolskie jest jednym z nielicznych 
województw, gdzie przybywa ludności. 
Co roku melduje się tu 10 tys. nowych 
Małopolan, od 2008 przybyło już ponad 100 
tys. nowych mieszkańców. Przyczyną (po 
połowie) dodatni przyrost naturalny i saldo 
migracji.

Najwięcej mieszkańców oczywiście 
przybywa w aglomeracji Krakowa, 
ale warto zauważyć, że większa część 
Małopolski przyciąga ludzi. To inaczej 
niż np. w województwach mazowieckim 
czy dolnośląskim, gdzie tylko stolice są 
atrakcyjne dla nowych mieszkańców, a reszta 
województwa się wyludnia. 

W Małopolsce spada liczba mieszkańców 
na północnych i zachodnich rubieżach 
województwa. Wyludnia się Tarnów, według 
prognoz to miasto mające się najbardziej 
skurczyć w Polsce. 0K

500K
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1500K
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_Ludność małopolskiego wg
wieku

wiek poprodukcyjny

wiek produkcyjny

wiek przedprodukcyjny

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html
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_Zmiana liczby mieszkańców

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964336,malopolska-gospodarka-budownictwo.html


_transport 
i komunikacja
_Z KRAKOWA W ŚWIAT

_NAJDŁUŻSZY TUNEL

_KOLEJĄ DO WIELICZKI

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964224,malopolska-transport-i-komunikacja.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964224,malopolska-transport-i-komunikacja.html
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_Z KRAKOWA W ŚWIAT

Krakowskie lotnisko Balice 
przekroczyło liczbę 5 mln obsłużonych 
pasażerów w jednym roku, dzięki czemu 
pnie się w górę w rankingu ważnych portów 
lotniczych Europy i znalazło się w pierwszej 
setce największych lotnisk kontynentu.

Cały 2017 rok zakończył się 
w podkrakowskich w Balicach liczbą 5 mln 
850 tys. pasażerów. Poza Warszawą nigdy 
wcześniej żadne polskie lotnisko nie pobiło 
granicy 5 milionów klientów. Dzięki temu 
Polska ma już dwa porty lotnicze w gronie 
średnich: Okęcie i Balice. 

Długoterminowa prognoza zakłada, że do 
2036 roku Kraków będzie lotniskiem 
z 12 milionami obsłużonych pasażerów.
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Źrodło: Kraków Airport, dane za 2018 r. są za okres styczeń - sierpień.
Infografika: Szymon Pifczyk, BIQdata.pl

_Liczba pasażerów lotniska w Krakowie-Balicach

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964224,malopolska-transport-i-komunikacja.html
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Statystycznie Balice odprawiają ponad 
13,5 tys. pasażerów dziennie, a rejsy 
z Krakowa wypełnione są średnio 
w 84 proc. Pasażerowie najchętniej 
podróżowali do Wielkiej Brytanii, 
Niemiec i Włoch, a największą liczbę gości 
wylatujących z Balic przyjmowały lotniska 
w Londynie, Warszawie i Frankfurcie.

W ostatnich latach w Krakowie pojawiło 
się wiele nowych kierunków, m.in. loty do  
Chicago, Dubaju, Tel Awiwu, Duesseldorfu, 
Lourdes, Porto, Pescary, Wenecji (Treviso), 
Lamezii, Sztokholmu, Chanii na Krecie, 
Walencji, Birmingham.

Obecnie można z Krakowa dolecieć do 105 
lotnisk na świecie, a na lotnisku w Balicach 
lądują już wszystkie alianse lotnicze. 
Po latach powróciły bezpośrednie loty do 
Chicago. 

Powoli wygaszane są kierunki „emigracyjne” 
(np. do Wielkiej Brytanii), za to zwiększa się 
liczba kierunków wypoczynkowych (np. na 
Wyspy Kanaryjskie), co świadczy o wzroście 
zamożności społeczeństwa.

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964224,malopolska-transport-i-komunikacja.html
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_ NAJDŁUŻSZY TUNEL

Małopolskę na osi wschód - zachód przecina 
autostrada A4, dzięki której region ma dobre 
połączenie drogowe z Europą Zachodnią. 
Z Krakowa autostradami można dojechać 
aż do Lizbony. Równie ważną i długo 
oczekiwaną drogą dla regionu jest nowa 
zakopianka - na osi północ - południe - 
której budowa właśnie trwa.

Do 2022 roku kierowcy mają przejechać 
dwujezdniową zakopianką z Krakowa do 
Nowego Targu. Budowa wynika z istotnych 
potrzeb: pomiar wykonany na tej trasie 
w 2015 roku wykazał, że między Rdzawką 
a Nowym Targiem średni ruch wynosi od 
14 tys. do ponad 18 tys. pojazdów na dobę. 
W okresie świąt i weekendów natężenie 
znacznie wzrasta.

Nowa inwestycja ma pomóc kierowcom 
szybciej dostać się na Podhale oraz w Tatry 
i zlikwidować korki. Obecnie trwa budowa 
odcinka między Lubniem a Rabką, 
w tym drążenie ponaddwukilometrowego 
tunelu pod Luboniem Małym, który 

będzie najdłuższym tunelem w Polsce. 
Dwukomorowy tunel ma mieć dokładnie 
2,06 km długości. Powstaje między 
miejscowościami Naprawa i Skomielna 
Biała. Koszt jego budowy to ok. 969 mln zł.

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23964224,malopolska-transport-i-komunikacja.html
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_ KOLEJĄ DO WIELICZKI

Od trzech lat po torach jeżdżą pociągi 
samorządowej spółki Koleje Małopolskie. 
Przez ten czas przewiozły ponad 
15 milionów pasażerów. W porównaniu 
z 2016 r. w ubiegłym roku liczba pasażerów 
Kolei Małopolskich wzrosła aż o 80 proc. 
Natomiast w pierwszym kwartale bieżącego 
roku z usług tego przewoźnika skorzystało 
1,7 mln podróżnych - to o 20 proc. więcej 
niż w 2017 r.

Podróżni najczęściej wybierają trasę 
Wieliczka - Kraków - Lotnisko Balice, 
której najdłuższy odcinek biegnie przez 
stolicę Małopolski, co stanowi uzupełnienie 
miejskiego transportu publicznego Krakowa. 
Dużą frekwencję ma również trasa 
z Krakowa do Tarnowa. 

Sporą popularnością cieszą się też pociągi 
wożące turystów na weekendowe wycieczki, 
m.in. na trasach Kraków - Krynica czy 
Kraków - Gorlice - Jasło. Kursują też 
wahadła kolejowe na trasach Nowy Sącz - 
Chełmiec - Nowy Sącz, Nowy Sącz - Stary 
Sącz - Nowy Sącz, Nowy Sącz - Rytro - Nowy 
Sącz, Nowy Targ - Zakopane - Nowy Targ.



_turystyka
_TURYŚCI LUBIĄ MAŁOPOLSKĘ

_ANGLICY, NIEMCY, WŁOSI, 

FRANCUZI...

_PRZYJEŻDŻAJĄ MŁODZI

_WYPOCZYNEK, NARTY, ZWIEDZANIE

_KRAKÓW, ZAKOPANE, WIELICZKA, 

MUZEUM AUSCHWITZ

_ZATOR

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html
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_TURYŚCI LUBIĄ 
MAŁOPOLSKĘ

2017 roku Małopolskę odwiedziło 15,9 mln 
osób, czyli dokładnie o 1 mln więcej niż rok 
wcześniej. Liczba odwiedzających region 
systematycznie rośnie od 2009 r. 

W ubiegłym roku pozostawili oni 
w województwie prawie 13,5 mld 
zł, o 3,6 proc. więcej niż w 2016 r. 
Krajowi odwiedzający wydali 8,8 mld zł, 
a osoby z zagranicy – 4,7 mld zł. Analizując 
jednak średnie wydatki na osobę, przyjezdni 
z zagranicy wydają więcej – w ubiegłym roku 
było to średnio 1400 zł, a Polacy po 766 zł. 

Spośród prawie 16 mln osób, które 
odwiedziły Małopolskę w 2017 roku, 
12,3 mln to osoby, które na chociaż jedną 
noc pozostały w regionie – to wzrost 
o 6,7 proc. w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią 
gospodarki województwa.

_ANGLICY, NIEMCY, WŁOSI, 
FRANCUZI...

W ubiegłym roku do Małopolski przyjechali 
obywatele 57 państw. Wśród zagranicznych 
odwiedzających dominują przedstawiciele: 
Wielkiej Brytanii (17,1 proc.), Niemiec 
(13,3 proc.), Włoch (7,1 proc.) oraz Francji 
(6,8 proc.). I dalej: Hiszpanie (5 proc.), 
Holendrzy (4,4 proc.), Ukraińcy (4 proc.), 
Irlandczycy (3,9 proc.). 

Znacznie mniej niż jeszcze pięć lat wcześniej 
przyjeżdża Rosjan. To efekt napięcia 
w relacjach Unii Europejskiej z Rosją 
z powodu aneksji przez ten kraj Krymu - 
od tego czasu Rosjanie mniej podróżują po 
całej Europie.

Wśród krajowych podróżnych po 
Małopolsce najwięcej jeździ oczywiście 
samych Małopolan, (25,8 proc.), 
mieszkańców Śląska (13,5 proc.), Mazowsza 
(12,6 proc.) oraz Dolnego Śląska (5,7 proc.). 
Najmniej osób przyjeżdża do Małopolski 
z Podlasia (zaledwie 1,8 proc.).

_PRZYJEŻDŻAJĄ MŁODZI

Wizyta w Małopolsce to w znacznej mierze 
cel stosunkowo młodych podróżnych  
– niemal 74 proc. odwiedzających to osoby 
poniżej 45 lat. Średnia wieku jest też niższa 
w przypadku odwiedzających z zagranicy niż 
z kraju – niemal 53 proc. odwiedzających 
z innych państw ma mniej niż 35 lat.
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_Gdzie nocują zagraniczni turyści

200 tys.

50 tys.

10-40 tys.

1-10 tys.

poniżej 1 tys.

brak danych

3 mln

_LICZBA NOCLEGÓW 
W ROKU

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html
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_WYPOCZYNEK, NARTY, 
ZWIEDZANIE

Odwiedzający z Polski, jak i zagranicy 
przyjeżdżają do Małopolski przede 
wszystkim po to, aby wypocząć. 

W czołówce powodów, dla których 
odwiedzano region, znalazły się też takie 
jak zwiedzanie zabytków czy możliwość 
aktywności na powietrzu. W Małopolsce 
są ku temu doskonałe warunki - w regionie 
można znaleźć bowiem setki świetne 
przystosowanych tras rowerowych czy 
też coraz bardziej nowoczesne stacje 
narciarskie. W pierwszym kwartale 2017 r. 
z oferty narciarskiej regionu skorzystało ok. 
1,9 mln osób, czyli o 400 tys. więcej niż rok 
wcześniej. 

Z kolei zagraniczni odwiedzający przede 
wszystkim deklarują chęć zwiedzania 
zabytków. Wśród turystów zagranicznych 
istotnym celem wizyty są również 
odwiedziny u krewnych czy znajomych, 
a także rozrywka.

_Zagraniczni turyści w Małopolsce
skąd przyjeżdżają i gdzie się zatrzymują

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html
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_Zagraniczni turyści w Małopolsce
skąd przyjeżdżają i gdzie się zatrzymują

_KRAKÓW, ZAKOPANE, 
WIELICZKA, MUZEUM 
AUSCHWITZ

Krajowi turyści pytani o najciekawsze 
miejsca w regionie wskazują najczęściej 
Kraków. W drugiej kolejności wymieniano 
Zakopane. W czołówce znalazły się też 
małopolskie góry, kopalnia soli w Wieliczce, 
muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Krynica-
Zdrój.

Także dla osób spoza Polski kluczową 
atrakcją regionu jest Kraków, który jest 
celem wizyty dla co dziewiątego 
przyjezdnego z zagranicy. Drugie miejsce 
zajmuje Zakopane, a trzecie – Wieliczka.
Niemal 99 proc. osób, które odwiedziły 
region w ubiegłym roku, poleciłoby pobyt 
w Małopolsce swoim bliskim.

Z kolei ponad 97 proc. chce odwiedzić 
województwo ponownie. Zastrzeżenia do 
wypoczynku miało mniej niż 1 proc.

_WYKORZYSTANIE MIEJSC 
NOCLEGOWYCH W 2017 r.

do 20 proc.

20.1-30 proc.

30.1-40 proc.

40.1-50 proc.

powyżej 50 proc.

_WZROST WYKORZYSTANIA OD 2013 r.

_Baza noclegowa

spadek

do 15 proc.

15.1-30 proc.

30.1-50 proc.

powyżej 50 proc.

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html
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_NOWYM PUNKTEM NA 
MAPIE MAŁOPOLSKICH 
ATRAKCJI JEST ZATOR

Zator jest położony między Krakowem 
a Katowicami w pobliżu autostrady A4. 
W 2014 r. w liczącym zaledwie 4 tys. 
mieszkańców miasteczku powstał największy 
w Polsce park rozrywki Energylandia. Efekt? 
W ubiegłym roku atrakcję odwiedziło 
1,2 mln turystów, w tym roku będzie ich 
ok. 1,5 mln.

Przeanalizowaliśmy ponad 83 tys. zdjęć 
z podaną lokalizacją, oznaczonych 
hasztagiem #wakacje, zrobionych w czerwcu 
i lipcu tego roku. Nanieśliśmy lokalizację 
tych zdjęć na mapę.

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23969027,malopolska-turystyka.html


_zdrowie
_SZPITAL UNIWERSYTECKI

_SZPITAL MIEJSKI

_SZPITALE SPECJALISTYCZNE

_PROTONAMI W RAKA

_PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ ŻYCIA

_ZAKOPANE, NOWY SĄCZ, TARNÓW

_SMOG

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
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_SZPITAL UNIWERSYTECKI

Największą inwestycją zdrowotną 
realizowaną obecnie w Małopolsce 
jest budowa nowej siedziby Szpitala 
Uniwersyteckiego w Prokocimiu. 

Z „Regionalnego programu operacyjnego 
województwa małopolskiego na lata 
2014-2020” na wyposażenie szpitala 
zarezerwowano 60 mln euro. 
Nowy kompleks będzie się składał 
z 13 budynków, w których zaplanowano 
m.in. 31 oddziałów, 24 sale operacyjne, 
wielopoziomowy parking i lądowisko dla 
helikopterów. Szpital będzie mógł przyjąć 
łącznie aż 925 pacjentów. 

Otwarcie obiektu, którego koszt szacuje 
się na ponad 1,2 mld zł, zaplanowano na 
pierwszy kwartał 2019 r.

_SZPITAL MIEJSKI

Sześć nowoczesnych sal operacyjnych, nowe 
sale dla pacjentów, w tym pooperacyjna 
sala wybudzeniowa, oraz najwyższej 
jakości aparatura medyczna – to tylko 
niektóre z inwestycji w Miejskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie sfinansowanych z dotacji 
z „Regionalnego programu operacyjnego 
województwa małopolskiego na lata 
2014-2020”.

Otrzymana dotacja pozwoli utworzyć 
w szpitalu centrum diagnostyki, 
leczenia i profilaktyki chorób przewodu 
pokarmowego i gruczołów dokrewnych. 
Dzięki utworzeniu sześciu dodatkowych 
sal operacyjnych ma skrócić się czas 
oczekiwania na operację i zwiększyć 
się o 20 proc. liczba przeprowadzanych 
w szpitalu zabiegów. Placówka zostanie 
doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny, 
diagnostyczny i techniczny. Całkowity koszt 
tej inwestycji to 27 mln zł, z czego 7,2 mln 
to dofinansowanie z RPO WM 2014-20.

_SZPITALE SPECJALISTYCZNE

Z kolei Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie otrzymał prawie 
13,7 mln zł wsparcia z RPO WM 2014-20. 
Zostanie ono przeznaczone na aparaturę 
medyczną i diagnostyczną, w tym m.in. 
aparaty KTG, fotele ginekologiczne, aparaty 
do znieczulenia ogólnego, respirator 
stacjonarny i aparaturę do USG. 
Nowy sprzęt doposaży m.in. oddziały: 
ginekologiczno-położniczy, okulistyczny, 
urologiczny, dermatologiczny i chirurgii 
dziecięcej.

Kolejne 17,5 mln zł pochodzące 
z RPO pomaga przebudować budynek 
torakochirurgii w Krakowskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Dzięki 
temu powstaje Centrum Torakoonkologii 
i Transplantologii. A środki z RPO pomogą 
doposażyć szpital nie tylko w niezbędną na 
oddziałach specjalistyczną aparaturę, 
ale również zakupić infrastrukturę rezonansu 
magnetycznego oraz wdrożyć nowoczesne 
rozwiązania w zakresie informatyki. 
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Szpital zostanie też zmodernizowany 
i przebudowany na potrzeby centrum 
leczenia zaawansowanej niewydolności 
narządowej. Na ten cel przeznaczono z kolei 
ponad 18,8 mln zł.

Liczba czynnych zawodowo 
lekarzy na 
10 tys. mieszkańców wynosi 
w Małopolsce 64, co jest 
trzecim wynikiem w kraju, 
po woj. mazowieckim 
(71 lekarzy) i łódzkim 
(66 lekarzy). 

_Polska - liczba lekarzy na 10 tys. ludności

36-41,87 41,88-47,76 47,77-53,64

53,65-59,52 59,53-65,41 65,42-71,3

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
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_PROTONAMI W RAKA

Centrum Onkologii w Krakowie - 
w dzielnicy Bronowice - jest jedyną 
placówką w Polsce, która ma kontrakt z NFZ 
na leczenie terapią protonową. To metoda 
leczenia nowotworów - rodzaj radioterapii 
wykorzystującej promieniowanie protonowe 
do niszczenia zmian nowotworowych. 

Do niedawna była ona stosowana u chorych 
z czerniakiem gałki ocznej. Od lipca 2016 r. 
stosuje się ją także w leczeniu nowotworów 
zlokalizowanych poza narządem wzroku, 
takich jak nowotwory czaszki i okolicy 
okołordzeniowej wieku dorosłego, 
nowotwory zatok obocznych nosa, 
nowotwory wieku dziecięcego wymagające 
napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej 
i niektóre glejaki.

_PRZEWIDYWANA DŁUGOŚĆ 
ŻYCIA

Mieszkańcy Małopolski cieszą się długim 
życiem. Przeciętne dalsze trwanie życia jest 
w Małopolsce jednym z najdłuższych 
w Polsce.

Ile lat życia mają jeszcze przed sobą kobiety i mężczyźni w różnym wieku
65-latkowie

podlaskie
podkarpackie

małopolskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

dolnośląskie
opolskie

zachodniopomorskie
lubuskie

kujawsko-pomorskie
pomorskie

wielkopolskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

20,66

podkarpackie
podlaskie

małopolskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
dolnośląskie

pomorskie
lubuskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

24,91

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
dolnośląskie

lubuskie
pomorskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

38,70

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

lubuskie
dolnośląskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

53,38

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

lubuskie
dolnośląskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

68,21

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

lubuskie
kujawsko-pomorskie

dolnośląskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

82,89

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
mazowieckie

świętokrzyskie
pomorskie

opolskie
lubelskie

śląskie
dolnośląskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie

lubuskie
łódzkie

warmińsko-mazurskie

16,49

60-latkowie

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
mazowieckie

opolskie
pomorskie

świętokrzyskie
lubelskie

wielkopolskie
śląskie

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

lubuskie
łódzkie

warmińsko-mazurskie

19,92

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
pomorskie

opolskie
mazowieckie

wielkopolskie
świętokrzyskie

lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

śląskie
dolnośląskie

lubuskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie

32,14

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

podlaskie
wielkopolskie
mazowieckie

świętokrzyskie
lubelskie

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

dolnośląskie
śląskie

lubuskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie

46,20

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

wielkopolskie
podlaskie

mazowieckie
świętokrzyskie

kujawsko-pomorskie
lubelskie

zachodniopomorskie
dolnośląskie

śląskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie
łódzkie

60,74

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

wielkopolskie
podlaskie

mazowieckie
kujawsko-pomorskie

świętokrzyskie
lubelskie

dolnośląskie
śląskie

zachodniopomorskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie
łódzkie

75,32

45-latkowie

30-latkowie

15-latkowie

dzieci urodzone w 2016 r.

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych, dane za 2016 r. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

_Ile lat życia mają jeszcze przed sobą kobiety i mężczyźni w różnym wieku

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
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Ile lat życia mają jeszcze przed sobą kobiety i mężczyźni w różnym wieku
65-latkowie

podlaskie
podkarpackie

małopolskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

dolnośląskie
opolskie

zachodniopomorskie
lubuskie

kujawsko-pomorskie
pomorskie

wielkopolskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

20,66

podkarpackie
podlaskie

małopolskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
dolnośląskie

pomorskie
lubuskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

24,91

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
dolnośląskie

lubuskie
pomorskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

38,70

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

lubuskie
dolnośląskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

53,38

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

lubuskie
dolnośląskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

68,21

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

lubuskie
kujawsko-pomorskie

dolnośląskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

82,89

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
mazowieckie

świętokrzyskie
pomorskie

opolskie
lubelskie

śląskie
dolnośląskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie

lubuskie
łódzkie

warmińsko-mazurskie

16,49

60-latkowie

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
mazowieckie

opolskie
pomorskie

świętokrzyskie
lubelskie

wielkopolskie
śląskie

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

lubuskie
łódzkie

warmińsko-mazurskie

19,92

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
pomorskie

opolskie
mazowieckie

wielkopolskie
świętokrzyskie

lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

śląskie
dolnośląskie

lubuskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie

32,14

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

podlaskie
wielkopolskie
mazowieckie

świętokrzyskie
lubelskie

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

dolnośląskie
śląskie

lubuskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie

46,20

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

wielkopolskie
podlaskie

mazowieckie
świętokrzyskie

kujawsko-pomorskie
lubelskie

zachodniopomorskie
dolnośląskie

śląskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie
łódzkie

60,74

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

wielkopolskie
podlaskie

mazowieckie
kujawsko-pomorskie

świętokrzyskie
lubelskie

dolnośląskie
śląskie

zachodniopomorskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie
łódzkie

75,32

45-latkowie

30-latkowie

15-latkowie

dzieci urodzone w 2016 r.

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych, dane za 2016 r. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
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Ile lat życia mają jeszcze przed sobą kobiety i mężczyźni w różnym wieku
65-latkowie

podlaskie
podkarpackie

małopolskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

dolnośląskie
opolskie

zachodniopomorskie
lubuskie

kujawsko-pomorskie
pomorskie

wielkopolskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

20,66

podkarpackie
podlaskie

małopolskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
dolnośląskie

pomorskie
lubuskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

24,91

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
dolnośląskie

lubuskie
pomorskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie
śląskie

38,70

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

lubuskie
dolnośląskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

53,38

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie

lubuskie
dolnośląskie

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

68,21

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
lubelskie

mazowieckie
świętokrzyskie

opolskie
pomorskie

zachodniopomorskie
wielkopolskie

lubuskie
kujawsko-pomorskie

dolnośląskie
warmińsko-mazurskie

śląskie
łódzkie

82,89

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
mazowieckie

świętokrzyskie
pomorskie

opolskie
lubelskie

śląskie
dolnośląskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie

lubuskie
łódzkie

warmińsko-mazurskie

16,49

60-latkowie

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
mazowieckie

opolskie
pomorskie

świętokrzyskie
lubelskie

wielkopolskie
śląskie

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

lubuskie
łódzkie

warmińsko-mazurskie

19,92

podkarpackie
małopolskie

podlaskie
pomorskie

opolskie
mazowieckie

wielkopolskie
świętokrzyskie

lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

śląskie
dolnośląskie

lubuskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie

32,14

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

podlaskie
wielkopolskie
mazowieckie

świętokrzyskie
lubelskie

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie

dolnośląskie
śląskie

lubuskie
warmińsko-mazurskie

łódzkie

46,20

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

wielkopolskie
podlaskie

mazowieckie
świętokrzyskie

kujawsko-pomorskie
lubelskie

zachodniopomorskie
dolnośląskie

śląskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie
łódzkie

60,74

podkarpackie
małopolskie

pomorskie
opolskie

wielkopolskie
podlaskie

mazowieckie
kujawsko-pomorskie

świętokrzyskie
lubelskie

dolnośląskie
śląskie

zachodniopomorskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie
łódzkie

75,32

45-latkowie

30-latkowie

15-latkowie

dzieci urodzone w 2016 r.

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych, dane za 2016 r. Infografika: Danuta Pawłowska, BIQdata.pl

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
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_ZAKOPANE, NOWY SĄCZ, 
TARNÓW

Małopolska wspiera służbę zdrowia nie 
tylko dzięki środkom unijnym z RPO WM 
2014-20. Spory zastrzyk gotówki trafił do 
nich również z „Małopolskiego regionalnego 
programu operacyjnego na lata 2007-2013”, 
z którego na infrastrukturę społeczną 
z zakresu zdrowia przeznaczono 
151 mln euro. 

Modernizowane są szpitale w całym 
regionie, m.in. w Zakopanem, Nowym 
Sączu, Tarnowie i Nowym Targu.

spadek do 1 od 1 do 2 od 2 do 3 powyżej 3

_Przyrost naturalny w 2017 r.

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,166070,23975580,malopolska-zdrowie.html
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_SMOG

Kraków jest liderem działań antysmogowych 
w kraju. We wrześniowym raporcie 
na temat smogu w Polsce Najwyższa 
Izba Kontroli pochwaliła Kraków za 
szczegółową inwentaryzację „źródeł emisji 
powierzchniowej” (chodzi o piece węglowe 
i program ich wymiany).

Miasto pod Wawelem jako jedyne 
wprowadziło program osłonowy 
ograniczający skutki finansowe przejścia 
przez mieszkańców na droższe źródła 
ogrzewania. Kraków chwalony jest także 
za rozwiązania transportowe, które mają 
ograniczyć smog komunikacyjny. 

Z roku na rok krakowskie MPK wzmacnia 
swoją flotę o niskoemisyjne autobusy. 
Kolejnym krokiem w kierunku poprawy 
jakości powietrza ma być wprowadzenie 
strefy czystego transportu na Kazimierzu.
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_ŹRÓDŁA:

GUS, funduszeeuropejskie.gov.pl, 

Europejska Agencja Kosmiczna, 

krakowairport.pl, Bank Danych 

Lokalnych, CKE, Gazeta Wyborcza 

Sondaż telefoniczny (CATI) zrealizowany 

przez firmę Kantar Millward Brown w 18 

miastach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii w dniach 11.10-22.11.2017 na 

reprezentatywnych próbach mieszkańców w 

wieku 18+. Wielkość łącznej próby N=16125, 

mix telefonów stacjonarnych i komórkowych, 

Komenda Główna Policji,

OKE Kraków, 
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