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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary 
wiejskie” Operacja pn. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 mająca na celu rozwój obszarów 
wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 11 205 000 zł. 
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ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA OBSZARZE 

LGD w latach 2013 – 2017 

Wybrane dane porównawcze 

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” 

pokrywa się z administracyjnymi granicami powiatu suskiego (Sucha Beskidzka) w 

województwie małopolskim. Obejmuje 9 gmin, w tym 2 miasta (Jordanów, Suchą 

Beskidzką), gminę miejsko – wiejską (Maków Podhalański) oraz 6 gmin wiejskich 

(Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). W skład 

powiatu wchodzi 38 miejscowości. Powiat suski ma 686 km2 i jest siódmym co do 

wielkości powiatem w Małopolsce (na 22 powiaty). Stanowi 4,52% powierzchni 

województwa.  

1.1 Ludność 

Lokalna Strategia Rozwoju zawiera informacje o ludności obszaru wg stanu na 
31.12.2013 r.  Łączna liczba mieszkańców obszaru na ten dzień wynosiła 84 111.  
Do końca 2018 roku wzrosła o 144 osoby. Trzy  gminy – Maków Podhalański Sucha 
Beskidzka i Zembrzyce -  zanotowały ujemny bilans liczby ludności w latach  
2013-2018. 
 
Tabela 1. Zestawienie liczby ludności województwa małopolskiego, powiatu suskiego oraz  
gmin wchodzących w skład LGD „Podbabiogórze”, w latach 2013, 2016, 2017 i 2018 

Nazwa 
gminy 

2013 2016 2017 2018 
Bilans  

2013-2018 

MAŁOPOLSKIE 3360581 3382260 3391380 3400577 30799 

Powiat suski/ 
obszar LGD 

84111 84184 84317 84255 144 

Budzów 8732 8863 8929 8946 214 

Bystra-Sidzina 6759 6819 6847 6859 100 

m. Jordanów 5274 5351 5362 5373 99 

gm. Jordanów 10932 11040 11107 11146 214 

Maków Podhalański 16403 16248 16245 16132 -271 

Stryszawa 11772 11799 11843 11888 116 

Sucha Beskidzka 9485 9091 9106 9165 -320 

Zawoja 9089 5608 5583 9126 37 

Zembrzyce 5665 9365 9295 5620 -45 

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

1.2 Demografia 

W roku 2018 liczba mieszkańców Małopolski wynosiła 3400,6 tys. a powiatu suskiego 

84,3 tys.  Mieszkańcy powiatu stanowili 2,5% ludności regionu. To spadek  

w stosunku do roku poprzedniego o 0,1%.   

Powiat suski nie ma już dodatniego przyrostu naturalnego. W roku 2018 urodziło się 

874 osoby, a zmarło 931. Zatem przyrost naturalny wyniósł -57. Wskaźnik przyrostu 

naturalnego liczony na 100 mieszkańców, w Małopolsce wyniósł 1,6, a w powiecie 
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suskim -0,7. Wskaźnik zgonów niemowląt na 1000 żywych urodzeń w Małopolsce 

wyniósł 2,9, a w powiecie suskim 6,9. 

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały, w liczbach 

bezwzględnych to - w Małopolsce 5521 osób, a w powiecie suskim jest to wartość 

ujemna -36. Wskaźnik migracji liczony na 1000 mieszkańców wynosi odpowiednio:  

w Małopolsce: 1,6 oraz w powiecie suskim: -0,4 

Wskaźnik obciążenia demograficznego rozumiany, jako liczba ludności w wieku 

nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2013 r. 

wyniósł w powiecie suskim 60,6 i był większy niż w województwie małopolskim 

(58,8).1 Wskaźnik obciążenia demograficznego zwiększa się systematycznie od roku 

bazowego 2013. 

Te niezwykle niepokojące tendencje potwierdzają też dane za rok 2018, gdzie 

ludność w wieku poniżej 25 lat stanowiła 26,8% całej populacji w Małopolsce,  

a w powiecie suskim 29%. Zarówno w Małopolsce jak i w powiecie suskim był to 

spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o: -0,9 i -1,2 

Natomiast ludność w wieku 65 lat i więcej wzrosła. W 2018 r. stanowiła 16,5% 

populacji w Małopolsce i 15,5% w powiecie suskim. W stosunku do roku 

poprzedniego wzrost w Małopolsce wyniósł 2,9% a w powiecie suskim 1,9%. 

 

1.3 Samorząd 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadziło badania 

postrzegania samorządów przez mieszkańców. Ponad 42% Małopolan ocenia 

„zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” działania małopolskich władz 

samorządowych w zakresie poprawy warunków i jakości życia społeczności 

regionalnej (w subregionie podhalańskim 41,8%). Ponadto wzrasta świadomość 

mieszkańców na temat zadań wykonywanych przez władze samorządowe na szczeblu 

regionalnym. To 82,5% w 2018 r., w stosunku do np. 73,7% (tj. niespełna ¾ 

badanych mieszkańców) w 2013 r.2 

Niemal połowa badanych Małopolan wskazała, że najważniejszymi obszarami 

wymagającymi wsparcia są ochrona zdrowia i opieka społeczna. Na kolejnych 

miejscach uplasowały się: infrastruktura drogowa (48,0% wskazań) oraz ochrona 

środowiska (34,0% wskazań). Małopolanie najrzadziej jednak dostrzegali potrzebę 

rozwoju nowych technologii i innowacji – zaledwie 13,4% wskazań. Co ciekawe,  

ale i oczywiste zarazem, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych  

i innowacji najbardziej doceniają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (tj. 18-24), 

osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz pracownicy najemni i osoby uczące się. 

                                        
1 Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#dane-demograficzne 
2
 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#dane-demograficzne
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Poniżej znajduje się mapa województwa małopolskiego z naniesionymi wynikami 

badania opinii społecznej mieszkańców regionu dotyczącego oceny działań 

samorządów. 

Rysunek 1: Postrzeganie samorządów przez mieszkańców - badanie MORR, 2018 r. 

 

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 

Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na mieszkańca miały w badanym okresie 

tendencję wzrostową, co przedstawiają poniższe tabele i wykresy. 

Tabela 2. Zestawienie dochodów ogółem budżetów gmin wchodzących w skład LGD 
„Podbabiogórze” w latach 2013 i 2017 

Nazwa 
gminy 

Dochód  
budżetu gminy  

na 1 mieszkańca  
w 2013 r. [zł] 

Dochód  
budżetu gminy  

na 1 mieszkańca  
w 2018 r. [zł] 

Różnica  
(wzrost)  

[zł] 

%  
w stosunku 

do 2013 r. 

Budzów 2912,16 4448 1535,84 52,74 

Bystra-Sidzina 3060,70 5107 2046,3 66,86 

m. Jordanów  2858,23 4610 1751,77 61,29 

gm. Jordanów  2912,13 4379 1466,87 50,37 

Maków Podhalański 2482,70 4063 1580,3 63,65 

Stryszawa 2796,01 4414 1617,99 57,87 

Sucha Beskidzka 2755,44 5090 2334,56 84,73 

Zawoja 3149,95 44993 1843,05 58,51 

Zembrzyce 2705,08 4720 2014,92 74,49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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W stosunku do roku 2013 wszystkie budżety gmin powiatu suskiego wzrosły.  

W przeliczeniu na mieszkańca największy wzrost dochodu zanotowały Sucha 

Beskidzka (84,73%) i Zembrzyce (74,49%). Najmniejszy był w gminie Jordanów 

(50,37%) i w Budzowie (52,74%).  

Rysunek 2: Porównanie dochodów  gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 i w 2018 R. 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

1.4 Bezrobocie 

W 2013 R. na Podbabiogórzu bezrobocie rejestrowe definiowane jako stosunek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu 

siły roboczej danej populacji) wynosiło 12,6% przy średniej wojewódzkiej 7,8%  

i krajowej 13,4%.  

W 2018 r. bezrobocie w powiecie suskim wyniosło 4,7%, czyli tyle samo co w całym 

regionie. Ogółem w Małopolsce było to 71,5 tys. osób, a w powiecie suskim 1,6 tys. 
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Skala bezrobocia jest w Małopolsce mocno zróżnicowana terytorialnie, powiat  

o najwyższym bezrobociu to dąbrowski (12,1%), a najniższą wartość zanotowano w 

Krakowie (2,8%) oraz w powiatach: myślenickim (3,1%), suskim i krakowskim (po 

4,7%). Stopa bezrobocia w całym regionie była niższa niż w końcu 2017 roku. 

1.5 Rynek pracy 

W omawianym okresie wzrosła przedsiębiorczość mieszkańców powiatu. Wskaźnik 

przedsiębiorczość liczony liczbą podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys. 

mieszkańców w 2013 r. wyniósł 913 (przy średniej dla Małopolski 1045), w 2017 

wyniósł 1574 a w 2018 r. wyniósł 1603, co dało obszarowi (powiatowi suskiemu) 10. 

miejsce w rankingu powiatów w regionie. 

W dalszym ciągu duże znaczenie na obszarze ma handel oraz przetwórstwo drewna, 

w tym artystyczne w postaci pamiątek i drobnych przedmiotów użytkowych. 

Największą firmą pozostaje Fideltronik Poland sp. z o.o., z branży elektronicznej.  

W Małopolsce w 2018 roku zarejestrowanych zostało 34,0 tys. nowych podmiotów 

gospodarczych, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wyrejestrowanych zostało natomiast 24,9 tys. podmiotów, a więc o 1,2% mniej niż 

w 2016 roku.  

Województwo małopolskie plasuje się na czwartym miejscu pod względem liczby 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową. Przedsiębiorstwa 

przemysłowe stanowiły 10,2% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w województwie małopolskim. Najwięcej przedsiębiorstw 

przemysłowych na 1 tys. mieszkańców przypada w zachodniej części województwa, 

w powiatach: suskim (21) i wadowickim (22). 

Przeciętne średnie wynagrodzenie w powiecie suskim wynosiło w 2013 r. 3076 zł  

(w Małopolsce: 3574 zł), w 2017 r. wyniosło 3675 zł (w Małopolsce: 4347 zł), 

natomiast w 2018 r. 4678,95 zł, a w powiecie suskim 3956,37 (w Małopolsce: 

4678,95 zł), co stanowiło 84,6% średniego wynagrodzenia w regionie. 

Pomimo polepszającej się w sposób obiektywny z roku na rok sytuacji na 

małopolskim rynku pracy, mniej niż połowa badanych w 2018 r. Małopolan  

(tj. 47,7%) ocenia ją „bardzo dobrze” i „dobrze”.3  

1.6 Turystyka 

W 2018 r. Małopolska pobiła kolejny turystyczny rekord. Do regionu przyjechało w 

sumie 16,78 mln osób, co stanowiło wzrost na poziomie 5,14% w porównaniu do 

2017 r. Wzrosła zarówno liczba odwiedzających z Polski (13,28 mln osób), jak i z 

zagranicy (3,5 mln osób). W sumie turyści z kraju i zagranicy pozostawili w regionie 

ponad 14 mld zł. Głównym celem przyjazdu do Małopolski według ogółu 

respondentów był wypoczynek (31%), a w dalszej kolejności zwiedzanie zabytków 

                                        
3
 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 
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(19%) i turystyka aktywna (10,8 %). Najpopularniejszą bazą noclegową wśród 

turystów krajowych były pensjonaty (16,9%).  

Turyści oceniali przeważnie wysoko ofertę turystyczną Małopolski. Najbardziej 

pozytywne oceny otrzymały kolejno: atrakcje, atmosfera, gościnność, gastronomia i 

życzliwość.  85,3% wśród ogółu odwiedzających zadeklarowało, ze przyjedzie do 

Małopolski ponownie. Najważniejszymi źródłami informacji na temat Małopolski oraz 

jej atrakcji dla odwiedzających jest rodzina, znajomi, szkoła, strony www oraz 

przewodnicy. 

Podbabiogórze ze względu na swe walory przyrodniczo-krajobrazowe jest regionem 

wybitnie turystycznym. Najbardziej turystycznie rozwiniętą gminą jest Zawoja, która 

ma najbogatszą ofertą noclegową i gastronomiczną w powiecie. Gminami regularnie 

odwiedzanymi przez turystów są: Bystra-Sidzina, Maków Podhalański oraz Stryszawa. 

Najsłabiej rozwiniętą turystycznie gminą jest Budzów.  

1.7 Ekologia 

Podobnie jak w okresie opracowywania LSR powiat suski (obszar LSR) plasuje się  

w dalszym ciągu na ostatnich miejscach w rankingach małopolskich powiatów we 

wskaźnikach odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej (miejsce 22), 

kanalizacyjnej (miejsce 20) i gazowej (miejsce 21). Długość sieci kanalizacyjnej na 

całym obszarze wynosi niecałe 1000 km. 

Powiat suski aktywnie uczestniczy w programach zwiększających udział energii 

odnawialnej nie tylko wśród użytkowników publicznych ale także wśród odbiorców 

indywidualnych. Na całym obszarze samorządy podejmują działania wspierające 

wymianę kotłów starej generacji, a także związane z termomodernizacją. Mieszkańcy 

uczestniczą w ogólnopolskim Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.  

1.8 Organizacje pozarządowe 

Z roku na rok wzrasta liczba organizacji pozarządowych w Polsce. W 2018 r. działało 

92,7 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji oraz organizacji 

samorządu gospodarczego i zawodowego i jest to o 3,5 tys. (3,9%) więcej niż w roku 

2015. Także w powiecie suskim w stosunku do roku 2013 wzrosła liczba organizacji 

pozarządowych. W 2013 r. było ich 134, a w 2018  działało ich już 157.  Współpraca 

organizacji pozarządowych z LGD Podbabiogórze przejawia się przede wszystkim  

w udziale w konkursach ogłaszanych przez LGD.  

1.9 Problemy społeczne  

W 2018 r. działały w powiecie suskim 4 placówki stacjonarnej opieki społecznej na 

ponad 200 miejsc. Z ogółu wydatków budżetu powiatu na pomoc społeczną i 

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczono 11,7%. Udział osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności zmniejsza się 

systematycznie od 2014 r. 

Pogłębia się problem młodzieży uzależnionej od przyjmowania różnych substancji 

psychotropowych, dopalaczy, a także uzależnionych od komputera, Internetu czy gier 
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komputerowych. Problemy nie są rozpoznawane odpowiednio wcześnie ani przez 

rodziców ani przez nauczycieli, gdyż opiekunowie nie mają na ten temat wiedzy. 

Młodzież trafia więc do specjalistów zbyt późno i leczenie jest bardzo trudne. Na 

obszarze jest zbyt mało placówek i terapeutów. Brak jest też spójnego systemu 

dokształcania nauczycieli i opiekunów.  

1.10 Kultura 

W porównaniu z rokiem 2013 liczba domów kultury wzrosła o 1 i jest ich obecnie 16, 

w tym 2 obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. W powiecie suskim znajduje się 7 muzeów i oddziałów 

muzealnych.  

1.11 Edukacja 

W powiecie suskim wygaszono gimnazja w związku z reformą oświaty i wydłużono 

czas nauki w szkołach podstawowych. Nie zmieniła się liczba szkół 

ponadpodstawowych. Funkcjonuje siedem Zespołów Szkół Zawodowych w tym: trzy 

w Suchej Beskidzkiej, dwa w Jordanowie oraz po jednym w Makowie Podhalańskim  

i w Zawoi, a także 8 zaocznych szkół dla dorosłych. Są 3 uczelnie wyższe: Wyższa 

Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTiE), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w 

Suchej Beskidzkiej oraz Beskidzkie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 724 uczęszcza do placówek wychowania 

przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 

1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.  

W związku z niżem demograficznym postępuje spadek liczby dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym w Polsce. Analogiczny trend występuje w Małopolsce (spadek z 48 

tys. w 2006 do 33 tys. w 2018). Ma to przełożenie na liczbę absolwentów szkół, która 

systematycznie maleje. 

Tabela 3: Liczba uczniów na 10 tys.  mieszkańców w Małopolsce i powiecie suskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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1.12 Ochrona zdrowia 

Obszar Podbabiogórza obsługiwany jest przez 2 szpitale: w Suchej Beskidzkiej (działa 

od 1982 r.) oraz w Makowie Podhalańskim (założony w 1941 r.).  

1.13 Sport i rekreacja 

Według danych z 2016 w powiecie suskim działało 27 klubów sportowych (włącznie  

z klubami wyznaniowymi i UKS) oraz 35 uczniowskich klubów  sportowych. 

1.14. Pandemia koronawirusa 

Pojawienie się pandemii koronawirusa zmieniło życie wszystkich ludzi i miało istotny 

wpływ na gospodarkę. Dane płynące z GUS po zamknięciu gospodarki pokazały 

załamanie się konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych i przewidywały 

pojawienie się recesji. Na szczęście najnowsze, sierpniowe wyniki badania GUS 

wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę wskazują co prawda na kontynuację 

wyhamowywania negatywnych tendencji, ale nie są aż tak pesymistycznie.  

Jak zbada GUS - w zdecydowanej większości sektorów gospodarki utrzymuje się 

nieznaczny, spadkowy trend odsetka ankietowanych podmiotów wskazujących na 

poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. 

Najwyraźniejsza poprawa wystąpiła w sektorze usługowym, w sekcji zakwaterowanie 

i gastronomia (o 9,0 pkt. proc.). Ponadto podmioty gospodarcze korzystają z różnych 

form pomocy i ułatwień w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Zwolnienia  

i odroczenia z tytułu płatności podatków oraz składek ZUS były najpopularniejszą 

formą pomocy wśród podmiotów z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (77,4%). 

Niestety we wszystkich sektorach gospodarki mamy do czynienia z deklarowanym 

spadkiem poziomu inwestycji w 2020 r. w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych  

w 2019 r., a największe deklarowane spadki inwestycji mają miejsce wśród firm 

usługowych w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 33,1%).4 

Zmiany z powodu sytuacji związanej z pandemią obserwuje się także na rynku pracy. 

Zmniejszyła się liczba pracujących i wzrosła liczba biernych zawodowo. Zmiany 

dotyczą także osób pracujących, wśród których nowtuje się zwiększona absencję. 

Niektórzy przechodzą na pracę zdalną. Te i inne zjawiska spowodowane są m.in. 

koniecznością zachowaniu dystansu społecznego. 

W drugim kwartale 2020 r. tempo wzrostu cen w Polsce było nieco mniejsze niż na 

początku roku. Inflacja wyhamowała w stosunku do pierwszego kwartału. Jak 

informuje GUS, w drugim kwartale tego roku najwyższą roczną inflację odnotowano 

w województwach małopolskim (3,9 proc.), łódzkim (3,6 proc.) i śląskim (3,5 proc.).  

Nikt nie jest w stanie przewidzieć co stanie się w najbliższych miesiącach. To pewne, 

że z powodu pandemii najbardziej cierpi branża usługowa, w tym – ważna dla 

Podbabiogórza – turystyczna. 

                                        
4 NA PODST. OPRACOWANIA GUS: Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe) 
Aneks do publikacji „Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (sierpień 2020)”.  
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