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Wizja rozwoju kraju do roku 2030

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - SOR (średniookresowa

strategia rozwoju kraju) i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

(KSRR 2030) wprowadzają nowy model rozwoju regionalnego kraju:

rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

Strategia rozwoju województwa – zgodnie z ustawą o samorządzie

województwa - musi uwzględniać cele średniookresowej strategii

rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego oraz obszary

strategicznej interwencji państwa.



Małopolska w kontekście 
wyzwań rozwojowych  
sformułowanych
w projekcie KSRR 2030



Źródło: projekt KSRR 2030

Sytuacja Małopolski: 

 region „młody” (wysoki odsetek osób w wieku produkcyjnym i względnie niewielki

w wieku poprodukcyjnym);

 wedle prognoz, w roku 2030 Małopolska będzie jednym z trzech województw,

w których nie dojdzie do spadku liczby ludności, bądź stagnacji demograficznej.

Gminy o większej liczbie osób w wieku 

przedprodukcyjnym niż produkcyjnym do roku 2030

Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65 lat i 

więcej przekracza 20% do roku 2030

Wyzwanie 1. Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom procesów demograficznych

Źródło: projekt KSRR 2030



Źródło: opracowanie własne

Przyrost ludności w gminach Małopolski 
do roku 2030

Małopolska = 101,6%

Zmiana liczby ludności
w okresie 2017-2030 w %

89 - 100
100 - 101.6
101.6 - 105
105 - 110
110 - 127

Sytuacja demograficzna w Małopolsce

Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym 
w Małopolsce w roku 2017

Małopolska = 19,5%

Odsetek ludności 
w wieku poprodukcyjnym

w %

11 - 15
15 - 16
16 - 18
18 - 19.5
19.5 - 26

Źródło: opracowanie własne



Kluczowe wyzwania do roku 2030 w zakresie 

„przeciwdziałania negatywnym skutkom procesów 

demograficznych”: 
 łagodzenie niekorzystnych skutków procesów

demograficznych;

 przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji;

 zapewnienie odpowiedniego poziomu usługi, w tym

infrastruktury transportowej, zdrowotnej, usług opiekuńczych.



Sytuacja Małopolski: 

 po Mazowszu, Małopolska ma najlepiej wykształconych pracowników;

 najwyższy w Polsce odsetek maturzystów (2018 r,), którzy zaliczyli z wynikiem 

pozytywnym egzamin z przedmiotów obowiązkowych;

 niska aktywność zawodowa – 74,9% ludności w wieku produkcyjnym w Małopolsce 

w roku 2017(w woj. mazowieckim – 80,2%, w woj. łódzkim 78,7%, w woj. wielopolskim –

77,7%);

 po Mazowszu w Małopolsce jest najwięcej podmiotów działających w obszarze kultury 

(10,4% ogółu podmiotów).

Źródło: projekt KSRR 2030

Wyzwanie 2. Rozwijanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego 
i społecznego



Zdawalność egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w powiatach województwa 

małopolskiego w maju 2018 roku (w%)

Zdawalność egzaminu maturalnego w Małopolsce

Źródło: opracowanie własne



Bezrobocie rejestrowane w Polsce

Źródło: projekt KSRR 2030 Źródło: projekt KSRR 2030



Kluczowe wyzwania do roku 2030 w zakresie 

„rozwijania i wykorzystanie kapitału ludzkiego

i społecznego”:
 podniesienie jakości kształcenia i dopasowania kwalifikacji do 

potrzeb rynku pracy;

 stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego dla osób o 

niewystarczających lub przestarzałych umiejętnościach;

 stymulowanie procesów wzrostu zaufania społecznego

 kształtowanie potencjału kreatywnego, kulturalnego 

i intelektualnego.



Sytuacja Małopolski: 

 niska wydajność pracy, głównie za sprawą najniższej (po województwie podkarpackim) 

produktywności w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie;

 najwyższe, po województwie mazowieckim, nakłady na B+R w okresie 2014-2016; 

 najwyższy. po województwach mazowieckim i dolnośląskim, wzrost liczby 

przedsiębiorstw w latach 2012-2016 (o 13,7%). 

Wydajność pracy w przekroju regionalnym w 2015 r. 

(tys. zł na osobę) 

Źródło: diagnoza do projektu Strategii Produktywności 
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Źródło: diagnoza do projektu Strategii Produktywności, na podst. danych ABSL 

(2018). 

Wyzwanie 3. Wzrost produktywności  i innowacyjności 
regionalnych gospodarek



Nakłady na działalność B+R w stosunku do PKB

Nakłady krajowe na działalność B+R w 2016 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne

Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność 

B+R w 2016 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne

Nakłady na działalność B+R w Małopolsce 
z wykorzystaniem funduszy UE 2014-2020

Małopolska = 2 126,4 mln zł

w tys. zł

25 1 259 988

Dofinansowanie unijne do projektów wpisujących się w cel tematyczny „Wzmacnianie badań naukowych, 

rozwoju technologicznego i innowacji” wg gmin województwa małopolskiego w perspektywie 2014-2020



Kluczowe wyzwania do roku 2030 w zakresie 

„wzrostu produktywności  i innowacyjności 

regionalnych gospodarek”: 
 poprawa współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-

badawczymi;

 większe wykorzystanie badań i technologii na rzecz rozwoju 

branż stwarzających największe szanse gospodarcze oraz 

tworzące płaszczyznę do powstawania innowacji;

 lepszy dostęp do kapitału finansowego dla przedsiębiorstw.



Sytuacja Małopolski: 

 po województwie śląskim 

najwyższa gęstość dróg 

gminnych i powiatowych 

o twardej nawierzchni (147,8 km na 

100 km² );

 w latach 2007-2015 największe 

inwestycje w transporcie 

publicznym w przeliczeniu na km 

sieci miały miejsce w dużych 

miastach – Warszawie, Krakowie, 

Gdańsku.

 największy procentowy wzrost 

zainteresowania ofertą połączeń 

kolejowych w porównaniu z 2016 

r. wystąpił u przewoźników 

obsługujących województwa 

łódzkie, dolnośląskie oraz 

małopolskie;

 największe zróżnicowanie 

w dostępie do sieci 

wodociągowej między obszarami 

miejskimi a wiejskimi (na 

niekorzyść obszarów wiejskich) 

występuje w Małopolsce;

 piąte w Polsce miejsce pod 

względem odsetka dzieci objętych 

opieką w przedszkolach (82%). 
Źródło projekt KSRR 2030 

Wyzwanie 4. Rozwój infrastruktury 
podnoszącej konkurencyjność, 
atrakcyjność inwestycyjną i warunki 
życia w regionach

c



Dostępność drogowa do głównych miast Małopolski w roku 2016 

Gminy w izochronie dojazdu transportem drogowym do 1 godziny do 
Krakowa
Źródło: opracowanie własne

czas dojazdu
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Gminy w izochronie dojazdu transportem drogowym do 1 godziny do Tarnowa
Źródło: opracowanie własne

czas dojazdu
w minutach
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Gminy w izochronie dojazdu transportem drogowym do 1 godziny do Nowego Sącza
Źródło: opracowanie własne



Mieszkańcy korzystający z wodociągów

Źródło: opracowanie własne

Mieszkańcy korzystający z kanalizacji

Źródło: opracowanie własne

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna w Małopolsce



Obiekty opieki przedszkolnej w Małopolsce

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 

tys. dzieci w wieku 3-5 lat w 2007 r 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 

tys. dzieci w wieku 3-5 lat w 2017 r 



Kluczowe wyzwania do roku 2030 

w zakresie „rozwoju infrastruktury 

podnoszącej konkurencyjność, 

atrakcyjność inwestycyjną 

i warunki życia w regionach”: 

 zwiększanie wzajemnej oraz 

międzynarodowej dostępności 

największych miast Polski;

 poprawa dostępności do głównych 

ośrodków z peryferyjnych części 

regionu;

 rozbudowa sieci dróg regionalnych 

i lokalnych;

 zapewnianie infrastruktury 

wspierającej równy dostęp 

wszystkich obywateli do wysokiej 

jakości usług publicznych;

 dochowanie zobowiązań 

w dziedzinie ochrony środowiska.



Sytuacja Małopolski: 

 niski wskaźnik dochodów 

własnych budżetów gmin 

na 1 mieszkańca (duży 

udział rolnictwa i niewielkie 

dochody z PIT i CIT);

 wysoki odsetek powierzchni 

gmin pokrytych miejscowymi 

planami zagospodarowania 

przestrzennego.   

Źródło projekt KSRR 2030 

Wyzwanie 5. Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem 
oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między 
sektorami



Małopolska = 11,9%

Wydatki inwestycyjne 
w wydatkach ogółem gmin

w 2017 roku w %

1.7 - 7.5
7.5 - 10
10 - 12
12 - 16
16 - 27

Źródło: opracowanie własne

Potencjał inwestycyjny gmin w Małopolsce



Wykorzystanie funduszy unijnych w Małopolsce

Wartość na mieszkańca projektów realizowanych z funduszy 

unijnych w perspektywie 2007-2013 w gminach województwa 

małopolskiego. 

Źródło: opracowanie własne
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Małopolska = 7 844 zł
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Wartość na mieszkańca projektów realizowanych z funduszy 

unijnych w perspektywie 2014-2020 w gminach województwa 

małopolskiego – stan na 30 11 2018 r.

Źródło: opracowanie własne

Małopolska = 11 239 zł 



Kluczowe wyzwania do roku 2030 w zakresie  

„zwiększenia efektywności zarządzania 

rozwojem oraz współpracy między samorządami 

terytorialnymi i między sektorami”:
 współpraca i partnerstwo pomiędzy wszystkimi 

szczeblami JST, a rządem, przedsiębiorcami i 

społeczeństwem dla rozwiązywania problemów 

i wykorzystywania potencjałów w funkcjonalnych układach 

terytorialnych;

 przygotowywanie przez samorządy wspólnych strategii 

rozwoju i realizowanie wspólnych inwestycji;

 koordynacja działań rozwojowych na poziomie kraju 

i regionów;

 poprawa efektywności finansowania polityki 

rozwoju.



Sytuacja Małopolski: 

 w Małopolsce odnotowano niskie tempo wzrostu poziomu PKB na mieszkańca

podregionów (za wyjątkiem Krakowa wraz z otoczeniem);

 najwyższy poziom PKB na mieszkańca mają: miasto stołeczne Warszawa (292%

średniej krajowej), miasto Poznań (197%) oraz miasto Wrocław i miasto Kraków

(163%).

Źródło projekt KSRR 2030 

Wyzwanie 6. Przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym 
i przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych oraz 
niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 
zdegradowanych



Obszary strategicznej interwencji 
państwa

Tarnów

Chrzanów

Nowy Targ

Zakopane
Nowy Sącz

Gorlice

Źródło: opracowanie własne na podstawie SOR



Kluczowe wyzwania do roku 2030 w zakresie 

„przeciwdziałania nierównościom terytorialnym i 

przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych 

oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych 

na obszarach zdegradowanych”:
 zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego podregionów;

 przeciwdziałanie kumulacji problemów społeczno-gospodarczych,

szczególnie na obszarach peryferyjnych;

 zmniejszanie zróżnicowań wewnątrzmiejskich;

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców na obszarach

zdegradowanych.



Dziękuję za uwagę


