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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 
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2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 11 205 000 zł. 
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WSTĘP 

Na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej. Zobowiązanie 

wynika z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. oraz Podręcznika 

Monitoringu i Ewaluacji LSR 

Kulminacyjnym punktem ewaluacji wewnętrznej jest przeprowadzanie ćwiczeń 

analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu 

wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, które mają się odbywać 

podczas warsztatu refleksyjnego.  

Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia 

oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej 

Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również 

podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to 

będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post. 

Uczestnicy warsztatu otrzymują materiały do dyskusji prezentujące zmiany 

społeczno-gospodarcze obszaru, a także wdrażanie LSR w okresie, którego warsztat 

dotyczy. 

W dobie pandemii i ograniczonych kontaktów międzyludzkich nie jest możliwe 

spotkanie, czy konferencja podsumowywująca działania LGD. Wszelkie badania są 

przenoszone tylko do sieci, a kontakt z otoczeniem może być jedynie wirtualny. 

Niniejszy dokument oraz podsumowanie wdrażania LSR stanowią materiał 

przygotowujący do warsztatu refleksyjnego w 2021 r.  

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” dziękuje wszystkim, którzy już 

zadeklarowali udział w wirtualnym warsztacie refleksyjnym. Zwraca się też z prośbą 

do mieszkańców o udział w badaniach ankietowych i przesyłaniu uwag oraz opinii 

dotyczącej działań LGD.  Jest to bowiem czas na podsumowania całego okresu 

wdrażania LSR w tej perspektywie finansowej. 
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I. ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA OBSZARZE 

LGD w latach 2013 – 2020 

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.  
 
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 2017 2018 2019 
Bilans  

2013-2018 

MAŁOPOLSKIE 3360581 3391380 3400577 3410900  + 50319 

Powiat suski/ 
obszar LGD 

84111 84317 84255 84232 + 121 

Budzów 8732 8929 8946 8945 + 213 

Bystra-Sidzina 6759 6847 6859 6920 + 161 

m. Jordanów 5274 5362 5373 5366 + 92 

gm. Jordanów 10932 11107 11146 11180 + 248 

Maków Podhalański 16403 16245 16132 16077 -326 

Stryszawa 11772 11843 11888 11940 + 168 

Sucha Beskidzka 9485 9106 9165 9088 -397 

Zawoja 9089 9106 9126 9086 -3 

Zembrzyce 5665 9295 5620 5630 -35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W porównaniu roku 2019 do roku 2013 zarówno w województwie małopolskim,  

jak i w powiecie suskim zwiększyła się liczba ludności. Niewielkie wzrosty odnotowało 

także 5 na 9 gmin powiatu suskiego. 

Cztery  gminy – Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Zawoja i Zembrzyce -  
zanotowały ujemny bilans liczby ludności w badanym okresie. 
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1.2 Demografia 

Na dzień pisania niniejszego  Raportu GUS podał wstępne podsumowanie danych 

demograficznych za rok 2020. Liczba ludności Polski w końcu 2020 r. wyniosła  

38 268 tys. i obniżyła się o ok. 115 tys. w stosunku do stanu sprzed roku. 

Tabela 2: Liczba ludności Polski w latach 2013-2019 oraz liczba kobiet i mężczyzn. 

 

ROK OGÓŁEM 

2013 38495659 

2014 38478602 

2015 38437239 

2016 38432992 

2017 38433558 

2018 38411148 

2019 38382576 

2020   38268000 

 

 

ROK MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2013 18629535 19866124 

2014 18619809 19858793 

2015 18597991 19839248 

2016 18593166 19839826 

2017 18593175 19840383 

2018 18581886 19829262 

2019 18567052 19815524 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na spadek populacji, poza ogólnymi tendencjami obserwowanymi w poprzednich 

latach (m.in. zmniejszeniem się liczby urodzeń), znacząco wpłynął wzrost liczby 

zgonów, szczególnie w IV kwartale. Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła -0,3%,  

co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło ok. 30 osób (wobec ubytku 

rzeczywistego -0,07% w 2019 r.). 

Spadek liczby ludności obserwowany jest od 2012 r., z wyjątkiem 2017 r., kiedy 

odnotowano nieznaczny wzrost (o niespełna 1 tys.). 
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W roku 2019 liczba mieszkańców Małopolski wynosiła ponad 3,41 mln, a powiatu 

suskiego 84,23 tys.  Mieszkańcy powiatu stanowili 2,46 % ludności regionu.  

To nieznaczny spadek w stosunku do roku 2013, gdzie udział ten wynosił 2,5%.   

Tabela 3: Liczba urodzeń żywych  w roku 2014 i w roku 2019  

Nazwa 
gminy 

2014 2019 Różnica  

MAŁOPOLSKIE 34419 36946 2527 

Powiat suski/ obszar LGD 807 885 78 

Budzów 96 109 13 

Bystra-Sidzina 58 80 22 

m. Jordanów 54 53 -1 

gm. Jordanów 115 142 27 

Maków Podhalański 138 162 24 

Stryszawa 126 136 10 

Sucha Beskidzka 91 65 -26 

Zawoja 67 80 13 

Zembrzyce 62 58 -4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Powyższa tabela oraz wykres zamieszczony poniżej przedstawiają liczbe dzieci 

urodzonych w 2014 i w 2019 r.  

W powiecie suskim urodziło się w 2014 r. 807 dzieci, co stanowiło, 2,3% wszystkich 

urodzonych dzieci w Małopolsce. Porównując do roku 2019, to udział dzieci 

urodzonych w powiecie suskim (885) w ogólnej liczbie dzieci urodzonych  

w Małopolsce (36946) wzrósł do 2,4%. Dane  

Tabela 4: Liczba urodzeń w gminach powiatu suskiego w 2014 r. i w 2019 r.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Poniższa tabelka przedstawia liczbę zgonów w województwie małopolskim,  
w powiecie suskim oraz we wszystkich gminach powiatu suskiego. Ostatnia kolumna 
to różnica pomiędzy danymi z obu tych lat. 

Tabela 5: Liczba zgonów w 2014 r i w 2019 r 

Nazwa 
gminy 

2014 2019 Różnica 

MAŁOPOLSKIE 29611 32981 3370 

Powiat suski/ obszar 
LGD 

764 856 92 

Budzów 81 98 17 

Bystra-Sidzina 58 66 8 

m. Jordanów 40 44 4 

gm. Jordanów 80 93 13 

Maków Podhalański 135 178 43 

Stryszawa 125 136 11 

Sucha Beskidzka 110 94 -16 

Zawoja 65 97 32 

Zembrzyce 70 8 -62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W 2014 r. w powiecie suskim zmarły 764 osoby, a w 2019 r. 856 osób. Rok do roku 

to wzrost liczby zgonów o 92 osoby. Porównując dane z gmin z 2014 r. do 2019 r. to 

mniej ludzi zmarło tylko w Suchej Beskidzkiej i w Zembrzycach. 

Tabela 6: Liczba zgonów w gminach powiatu suskiego w 2014 i w 2019 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Liczba urodzeń oraz liczba zgonów pozwala obliczyć przyrost naturalny. W końcu 

2019 r. liczba ludności Polski wyniosła 38383 tys., tj. o prawie 29 tys. mniej niż  

w końcu 2018 r. (w tym w I półroczu spadek wyniósł 25 tys. osób). Stopa ubytku 

rzeczywistego w poprzedzającym 2017 r. wyniosła -0,07%, co oznacza, że na każde 

10 tys. ludności ubyło 7 osób (w 2018 r. odnotowano ubytek rzeczywisty 0,06%).  
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Przebieg zjawisk demograficznych w 2019 roku nie uległ zmianie w stosunku do 

obserwowanego przez minione 7 lat. Jak już wspomniano, liczba ludności Polski 

zmniejsza się począwszy od 2012 r. (z wyjątkiem nieznacznego wzrostu – o niespełna 

1 tys. – w 2017 r.), a na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma 

przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r. 

W całym 2019 r. liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o prawie  

35 tys.  

Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł w powiecie -0,9. 

Także w roku poprzedzającym - w 2018 r. – wskaźnik ten był ujemny (-0,7‰). 

Tabela 7: Przyrost naturalny w woj. w powiecie suskim i w gminach w 2014 r. i w 2019 r. 

Nazwa 
gminy 

2014 2019 
Róż-
nica 

 

MAŁOPOLSKIE 4808 3965 -843 

Powiat 
suski/ 

obszar LGD 

43 29 -14 

Budzów 15 11 -4 

Bystra-Sidzina 0 14 14 

m. Jordanów 14 9 -5 

gm. Jordanów 35 49 14 

Maków 
Podhalański 

3 -16 -19 

Stryszawa 1 0 -1 

Sucha 
Beskidzka 

-19 -29 -10 

Zawoja 2 -17 -19 

Zembrzyce -8 -2 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Poniższy wykres przedstawia współczynnik przyrostu naturalnego, czyli stosunek 

różnicy między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów, przeliczony na 1000 

mieszkańców (wyrażony w ‰) w województwie małopolskim i w powiecie suskim. 

Tabela 8: Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 tys. mieszkańców w Małopolsce i w powiecie 
suskim w latach 2014 i 2019.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W Małopolsce w 2019 współczynnik 

ten wyniósł 1,2‰, a w powiecie 

suskim  r. 0,3‰.  

 

To spadek w stosunku do roku 2014, 

gdzie wskaźnik ten wyniósł 

odpowiednio  1,4‰ oraz 0,5‰. 
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W roku 2019 różnica między napływem a odpływem  ludności z obszaru Małopolski 

była dodatnia i wyniosła 6872 osoby, w tym czasie w powiecie ubyło 117 osób. 

Oznacza to, że saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2019 r. wyniosło w Małopolsce 2,0,  

a powiecie suskim było ujemne i wyniosło -1,4. To gorszy wskaźnik w porównaniu  

z rokiem 2018 (-0,4) oraz z rokiem 2017, gdzie saldo migracji było w powiecie 

suskim jeszcze dodatnie i wynosiło 0,5.  

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  

Prognoza sporządzona przez GUS przewiduje, że ludność Polski do 2050 będzie się 

systematycznie zmniejszać do niespełna 34 mln w 2050 r. W 2019 r. współczynnik 

obciążenia demograficznego wyniósł w Polsce 67 osób wobec 55 w 2010 r. W tym 

czasie liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym spadnie w stosunku do roku 

wyjściowego dla prognozy (2013) o prawie 30%, czyli do ok. 5 mln, w wieku 

produkcyjnym o 32% czyli do ok. 16,6 mln, a w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 

75% do 12,4 mln. 

Tabela 9: Wybrane wskaźniki demograficzne ludności Polski w latach 2013-2019 

Lata  

Przyrost 
rzeczy- 
wisty         
w %  

Ludność w wieku       Współczynniki  

poniżej 20 lat  

65 lat i 
więcej 

produk-
cyjnym 

nieprodukcyjnym 

dynamiki 
demogra-

ficznej  

dzietności 
ogólnej  

razem  w tym 0-14 razem 
przedpro-
dukcyj-

nym   

popro-
dukcyj-

nym   

w % ogółem         
na 100 osób w wieku 

produkcyjnym  

2013 -0,1 20,5 15,0 14,7 63,4 58 29 29 0,954 1,256 

2014 -0,0 20,3 15,0 15,3 63,0 59 29 30 0,997 1,290 

2015 -0,1 20,1 15,0 15,8 62,4 60 29 31 0,935 1,289 

2016 -0,0 20,0 15,0 16,4 61,9 62 29 33 0,985 1,357 

2017 0,0 20,0 15,2 17,0 61,2 63 29 34 0,998 1,453 

2018 -0,1 20,0 15,3 17,5 60,6 65 30 35 0,937 1,435 

2019 -0,1 20,0 15,3 18,1 60,0 67 30 37 0,915 1,419 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Do końca horyzontu prognozy wskazano, że utrzyma się ujemny przyrost naturalny, 

liczba urodzeń będzie systematycznie się zmniejszać, a przeciętne trwanie życia nadal 

będzie się wydłużało. Coraz bardziej widoczny będzie proces starzenia się. Zmiany w 

liczbie ludności przełożą się na wysoki wzrost współczynnika obciążenia 

demograficznego do 105 osób w 2050 r., natomiast współczynnik potencjalnej opieki 

nad rodzicami zwiększy się z 8 do 38 osób.2 

 
1 Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#dane-demograficzne 
2 Rynek pracy w 2019 r. MPiPS 2020 

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#dane-demograficzne
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Kolejny rok 2020 pogłębił znacząco niepokojący trend, a to z powodu pandemii, która 

spowodowała, że liczba zgonów w Polsce wyniosła 485259 przy 418147 w roku 

poprzednim. Szacuje się, że przy udziale Covid-19 zmarło 28,5 tys. ludzi. Jeśli 

porównać liczbę zgonów z poprzednimi latami, to w 2020 r. było najwięcej zgonów 

od czasów II wojny światowej. 

Prognozy demograficzne dla powiatu suskiego - podobne jak dla większości regionów 

- są pesymistyczne. Obszary wiejskie się wyludniają, a społeczeństwo się starzeje. 

Tabela 10: Prognoza demograficzna dla Polski, Małopolski i powiatu suskiego 

 
2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Polska 37 741 462 37 185 073 36 476 771 35 668 232 34 817 385 33 950 569 

Małopolska 3 407 437 3 403 103 3 383 919 3 354 577 3 319 318 3 279 424 

Powiat suski 84 812 84 684 84 222 83 431 82 367 81 075 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Do 2050 r. populacja Polski zmniejszy się do 33 mln 950 tys. (obecnie 38,5 mln). 

Warto wspomnieć, że wyjściowa liczba ludności przyjęta przez GUS nie uwzględnia 

migracji.  

1.3 Samorząd 

Dochody budżetów gmin w przeliczeniu na mieszkańca miały w badanym okresie 

tendencję wzrostową, co przedstawiają poniższe tabele i wykresy. 

Tabela 11. Zestawienie dochodów ogółem budżetów gmin wchodzących w skład LGD 
„Podbabiogórze” w latach 2013 i 2019, różnica oraz procent wzrostu 

Nazwa 
gminy 

Dochód  

budżetu gminy  
na 1 mieszkańca  

w 2013 r. [zł] 

Dochód  

budżetu gminy  
na 1 mieszkańca  

w 2019 r. [zł] 

Różnica  

(wzrost)  
[zł] 

% wzrostu 

w stosunku 
do 2013 r. 

Budzów 2912,16 4448 2037,84 69,98 

Bystra-Sidzina 3060,70 5107 2509,3 81,98 

m. Jordanów  2858,23 4610 2375,77 83,12 

gm. Jordanów  2912,13 4379 1836,87 63,08 

Maków Podhalański 2482,70 4063 1964,3 79,12 

Stryszawa 2796,01 4414 1898,99 67,92 

Sucha Beskidzka 2755,44 5090 2475,56 89,84 

Zawoja 3149,95 44993 2000,05 63,49 

Zembrzyce 2705,08 4720 2375,92 87,83 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W stosunku do roku 2013 wszystkie budżety gmin powiatu suskiego wzrosły  

o co najmniej 60%. W przeliczeniu na mieszkańca największy wzrost dochodu 

zanotowały Sucha Beskidzka (89,84%) i Zembrzyce (87,83%). Najmniejszy był  

w gminie Jordanów (63,08%), w Zawoi (63,49) i w Budzowie (69,98%).  

W 2019 r. dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie suskim wyniosły 4898 zł i były 

mniejsze od średniej krajowej wynoszącej 5237 zł. 
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W budżecie powiatu suskiego w  2019 r. dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

powiatu suskiego wzrosły o 26,3% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 

1365 zł (średnia w Małopolsce wynosi 1025 zł).  Zanotowano także wzrost wydatków 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 13,4% w stosunku do roku 2018. Największa część 

budżetu powiatu suskiego bo aż 34,7 6% została przeznaczona na wydatki w dziale 

Oświata i wychowanie.  

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.3 

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%.  

Stopa bezrobocia w Polsce, w grudniu 2019 r. wyniosła 5,2 procent. To więcej niż  

w listopadzie, gdy wynosiła 5,1%. Ogółem zarejestrowanych w urzędach pracy było 

w grudniu 866,4 tys. osób wobec 849,6 tys. osób w listopadzie 2019 roku. 

W 2018 r. bezrobocie rejestrowane w powiecie suskim wyniosło 4,7%, czyli tyle 

samo co w całym regionie. W kolejnym, 2019 r. pozostało na tym samym poziomie 

(4,7), ale w Małopolsce zmalało do 4,1 %.  

Najniższy poziom bezrobocia na koniec 2020 roku GUS odnotował w województwach: 

wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,9%), mazowieckim (5,2%) i małopolskim (5,3%). 

Najgorzej pod tym względem wyglądała z kolei sytuacja w województwach: 

warmińsko-mazurskim (10,1%), podkarpackim (9,1%), kujawsko-pomorskim (8,9%) 

oraz świętokrzyskim (8,5%). 

W skali kraju powiatem, gdzie sytuacja na rynku pracy była w 2020 roku 

najtrudniejsza, był powiat szydłowiecki w woj. mazowieckim z bezrobociem na 

poziomie 24,3%. Ogółem według danych GUS w Polsce w grudniu 2020 roku było 21 

powiatów z bezrobociem przekraczającym 15 proc. 

W województwie małopolskim średni poziom bezrobocia na koniec roku 2020 wyniósł 

5,3%. Najgorsza sytuacja pod tym względem panowała w powiatach: dąbrowskim 

(11% bezrobocia), nowosądeckim (9,2%) oraz tatrzańskim (8,1%). Najkorzystniejsze 

warunki na rynku pracy były w Krakowie, gdzie bezrobocie wyniosło 3,1%. 

 
3 Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 
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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 2019 r. zanotowano kolejny wzrost. Liczbą podmiotów w rejestrze REGON na  

10 tys. mieszkańców wyniosła w powiecie suskim 1671, a w Małopolsce 1984.  

W rankingu regionalnym powiat suski pozostał na 10 miejscu.  

W powiecie suskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8627 

podmiotów gospodarki narodowej. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców było 847 

osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie suskim 

najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo 

(23.5%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (22.3%)4. 

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.  

Tabela 12: Udział osób pracujących w ogólnej populacji w 2014 i w 2019 r. 

Nazwa 
gminy 

Liczba 
ludności 

2014 

Liczba 
pracujących 

2014 

Procentowy 

udział osób 
pracujących  

w ogólnej liczbie 

ludności 

2014 

Liczba 
ludności 

2019 

Liczba 
pracujących 

2019 

Procentowy 

udział osób 
pracujących  

w ogólnej liczbie 

ludności 

2019 

MAŁOPOLSKIE 3368336 739922 21,97 3410900 852990 25,01 

Powiat suski/ 
obszar LGD 

84140 12285 14,60 84232 14061 16,69 

Budzów 8770 527 6,01 8945 585 6,54 

Bystra-Sidzina 6778 429 6,33 6920 572 8,27 

m. Jordanów 5305 1410 26,58 5366 1563 29,13 

gm. Jordanów 10987 620 5,64 11180 835 7,47 

Maków 
Podhalański 

16361 2470 15,10 16077 2670 16,61 

Stryszawa 11815 831 7,03 11940 892 7,47 

Sucha Beskidzka 9414 4897 52,02 9088 5744 63,20 

Zawoja 9072 633 6,98 9086 607 6,68 

Zembrzyce 5638 468 8,30 5630 593 10,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W powiecie suskim na 1000 mieszkańców pracuje 167 osób (2019 r.). Jest to 

znacznie mniej od wartości wskaźnika dla województwa małopolskiego (250). 54,6% 

wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety.  

 
4https://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski 

https://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski
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Tabela 13: Udział osób pracujących w ogólnej populacji w 2014 r i w 2019 r. w gminach 
powiatu suskiego, w powiecie suskim i w województwie małopolskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

Poniższy wykres przedstawia zmniejszanie się grupy wiekowej „przedprodukcyjnej” - 

z 19.3% w 2020 r. do 16,4% w 2035 r. - z równoczesnym wzrostem odsetka 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym - z 17,3% w 2020 r.  do 21,3% -  w 2035 r. 

Ten trend będzie miał negatywne konsekwencje dla wszystkich dziedzin życia. 

Tabela 14 Prognoza demograficzna. Zmiana struktury wiekowej ludności na terenie powiatu 
suskiego w latach 2020, 2025, 2030 i 2035 w podziale na ekonomiczne grupy wieku 
[wartości uśrednione w %] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

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. 
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1.6 Turystyka 

Na obszarze Podbabiogórza znajduje się ponad 200 turystycznych obiektów 

noclegowych (w tym: gospodarstwa agroturystyczne, schroniska, domy wczasowe, 

pensjonaty, kwatery prywatne, hotele), w których jest ponad 5100 miejsc.  

Funkcjonuje tu 89 gospodarstw agroturystycznych, a ich właściciele są zrzeszeni  

w Małopolskim Stowarzyszeniu Promocji Agroturystki „Podbabiogórze” w Suchej 

Beskidzkiej, które działa od 1999 r. 

Co roku Babiogórski Park jest odwiedzany przez kilkadziesiąt tysięcy turystów. 

Rok 2019 był ostatnim, w którym zanotowano rekordowe wzrosty w obszarze 

turystyki. Pandemia, która pojawiła się w 2020 r. zmieniła bardzo wiele.  

Działająca w ramach ONZ Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) opublikowała 

dane podsumowujące sezon turystyczny w 2020 r. Był on dla branży najgorszy we 

współczesnej historii. Scenariusza rozwoju sytuacji opracowane przez UNWTO na 

lata 2021-2024 pokazują, że pierwszych sygnałów odbicia na rynku turystycznym 

można się spodziewać dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, gdy masowe 

szczepienia wpłyną pozytywnie na odporność populacyjna na koronawirusa. 

1.7 Ekologia 

Prawie 30% powierzchni powiatu suskiego stanowią obszary prawnie chronione 

(występują we wszystkich gminach oprócz Makowa Podhalańskiego). Na terenie 

dwóch gmin znajdują się rezerwaty, tj. w gminie Bystra-Sidzina (13 ha) oraz  

w gminie Zawoja (59 ha). W 1954 r. został utworzony Babiogórski Park Narodowy 

m.in. na terenie gminy Zawoja (2552 ha), kilka lat temu włączony do 

międzynarodowej sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.  

Ponadto na terenie powiatu suskiego znajdują się obszary chronione NATURA 2000: 

PLB 120001 Babia Góra, PLH 12001 Babia Góra, PLH 24 0023 Beskid Mały, PLH 

120012 Na Policy, PLB 120006 Pasmo Policy  

Główny składnik zanieczyszczeń powietrza na obszarze Podbabiogórza stanowią 

zanieczyszczenia gazowe (99% zanieczyszczeń powietrza), związane przede 

wszystkim z emisją dwutlenku węgla. Źródłem zanieczyszczeń w dalszym ciągu 

pozostaje przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe, w szczególności spalanie 

paliw nisko sprawnych kotłach. Emisja dwutlenku węgla z zakładów szczególnie 

uciążliwych na terenie powiatu suskiego wynosiła 14,6 tys. ton w 2014 r. i wzrosła  

w 2019 emisja dwutlenku węgla do 20,9 tys. ton.  

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.  

W powiecie suskim podejmowanych jest wiele działań dla poprawy ochrony 

środowiska. Niestety zaszłości cywilizacyjne są spore i dlatego powiat suski - 
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podobnie jak w okresie opracowywania 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). 

Jedynie poprawiła się sytuacja związana z gazyfikacją obszaru. W 2013 powiat był na 

21 miejscu, a w 2019 przesunął się na 19 miejsce w Małopolsce. 

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 tysiąca (3,9%) więcej niż  

w roku 2015.  

W powiecie suskim funkcjonuje ponad 150 organizacji pozarządowych. W 2013 było 

ich 134, a w 2018 działało 157. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców to nieco ponad 

1,5 organizacji, podczas gdy średnia dla kraju wynosi ponad 2 na 1000 mieszkańców, 

a w województwie małopolskim to nawet ponad 3.  

W Powiecie suskim jest 16 organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 

ubiegania się o 1% z PIT (dane MPPS z maja 2015) - najwięcej jest w Jordanowie (4) 

w Suchej Beskidzkiej (3) i po dwie w gminach: Jordanów, Maków Podhalański, 

Zawoja i w Zembrzyce. Jedna organizacja pożytku publicznego jest w Stryszawie. 

Duże znaczenie dla integrowania społeczności lokalnych mają ochotnicze straże 

pożarne (ponad 40), koła gospodyń wiejskich (ok 40), lokalne kluby sportowe,  

a także organizacje przedsiębiorców, rolników czy zrzeszające gospodarstwa 

agroturystyczne. 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. 

W budżecie powiatu suskiego udział wydatków na pomoc społeczną i pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej wyniósł w 2013 r. 11,6% w 2014 13,8%, ale 

już w 2018 było to 9,3%, a w 2019 jeszcze mniej bo 8,9%.  

Pogłębia się problem młodzieży uzależnionej od przyjmowania różnych substancji 

psychotropowych, dopalaczy, a także uzależnionych od komputera, Internetu czy gier 

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.  
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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.  

W budżecie powiatu suskiego udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego wyniósł w 2013 r. 0,4%, w 2014 0,5% i podobnie w 2018 r.(0,4%).  

W 2019 udział wydatków w tym dziale budżetu powiatu wyniósł tylko 0,2%.  

Największymi, cyklicznymi imprezami na Podbabiogórzu są: Babiogórskie Podłazy – 

powiatowy przegląd grup kolędniczych; Powiatowy Konkurs Potraw i Palm 

Wielkanocnych (Budzów); Święto Zabawki Ludowej (Stryszawa); Przegląd Orkiestr 

Dętych „Echo” (gmina Jordanów); Suskie Spotkania z Folklorem (Sucha Beskidzka); 

Tydzień Kultury Beskidzkiej (Maków Podhalański); Babiogórska Jesień (Zawoja); 

Powiatowy Konkurs na Babiogórską Szopkę Regionalną; „Podbabiogórskie Posiady” - 

Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych, 

Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych O Złotą Warzechę, Powiatowe Dożynki.  

W ciągu roku poszczególne gminy powiatu zapraszają na swoje własne święta, takie 

jak Dni Ziemi Suskiej, Dni Makowa Podhalańskiego, Dni Ziemi Jordanowskiej, Dni 

Gminy Budzów, Dzień Gminy Zembrzyce. Towarzyszą im zawsze liczne imprezy 

kulturalne i sportowe. 

W  roku 2020 wszystkie imprezy miały ograniczone wymiary lub się nie odbyły ze 

względu na rygory sanitarne związane z pandemią. Część imprez przeniosła się do 

Internetu.  

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.  

W roku 2018 w powiecie suskim funkcjonowały 33 przedszkola, w których do 107 

oddziałów uczęszczało 2108 dzieci (1002 dziewczynki oraz 1106 chłopców). Dostępne 

były 2403 miejsca.  

16,5% mieszkańców powiatu suskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza 

się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek  

i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 787 uczęszcza do 

placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.5 

 

 

 
5 https://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski 

https://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski
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Tabela 15: Liczba uczniów na 10 tys.  mieszkańców w Małopolsce i powiecie suskim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

W 43 szkołach podstawowych jest 441 oddziałów, w których w roku 2019 uczyło się 

7368 uczniów (3610 kobiet oraz 3758 mężczyzn). Na 1 oddział w szkołach 

podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek 

wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) 

wynosi 94,02.  

W 5 liceach ogólnokształcących powiatu suskiego uczy się 782 uczniów w 35 

oddziałach uczyło się 782 uczniów (526 kobiet oraz 256 mężczyzn). W 2018 

zarejestrowano 260 absolwentów.  

W powiecie suskim funkcjonują 4 Technika, w których w 65 oddziałach uczyło się 

1635 uczniów (754 kobiety oraz 881 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 384 

absolwentów. Sa też 3 branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło 

się 374 uczniów (105 kobiet oraz 269 mężczyzn). 

Są 3 uczelnie wyższe: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTiE), Nauczycielskie 

Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej oraz Beskidzkie Niepubliczne 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

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. 

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.).  

Liczba osób przypadająca na 1 aptekę wyniosła w 2014 r. w Małopolsce 2978,  

a w powiecie suskim 3366. W 2019 r. w powiecie suskim wskaźnik znacząco się 

poprawił i wyniósł 3212, w przeciwieństwie do regionu, gdzie była wartość wzrosła 

do 3212.  
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W końcu 2019 r. w 1185 aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych 

pracowało 2340 magistrów farmacji i 3070 techników farmaceutycznych. Na 1 aptekę 

ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio w Małopolsce 2878 

mieszkańców. Ogółem w suskich aptekach było zatrudnionych 101 osób, w tym 43 

magistrów farmacji.  

Wskaźnik udzielonych porad podstawowej opieki zdrowotnej na jednego mieszkańca 

powiatu suskiego wyniósł 3,9, przy wartości 4,2 w Małopolsce. To wzrost w stosunku 

do roku 2014, gdzie wskaźnik ten wynosił zarówno dla powiatu, jak i województwa 

3.9. W stosunku do roku 2014 liczba przychodni wzrosła z 34 do 36 w powiecie 

suskim a w całej Małopolsce z 1743 do 1924. 

W województwie małopolskim  w 2019 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 40,3 

łóżka w szpitalach ogólnych (w Polsce 43,5), a na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej przypadały średnio 1652 osoby (o 191 osób więcej niż w skali kraju). 

Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w powiecie 

wadowickim (2667), a najmniej – w powiecie m. Nowy Sącz (1061).  

Porad ambulatoryjnych opieki zdrowotnej w 2019 r. udzielono w całej Małopolsce 

29112,1, w tym w powiecie suskim 527,7, co stanowiło 1,8% ogółu porad.  

W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost porad ambulatoryjnych  

w regionie o ponad 1,5%.  

Na 1000 osób zamieszkujących województwo, przypadało 70 osób, którym udzielono 

pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz 188 pacjentów, którzy skorzystali  

z pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć. 

1.13 Sport i rekreacja 

W 2019 r. w Polsce działało 70 związków sportowych. W porównaniu do 2018 r. 

zwiększyła się liczba trenerów i sędziów zarejestrowanych w polskich związkach 

sportowych, spadła natomiast liczba reprezentantów Polski. Organizacje kultury 

fizycznej zrzeszały 2,2 tys. jednostek. W odniesieniu do roku ubiegłego zmalała 

zarówno liczba jednostek, jak i członków oraz ćwiczących w tych organizacjach. 

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

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

ta się nie zmieniła do końca 2019 r. 
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Rysunek 1: Liczba osób ćwiczących w powiecie suskim w latach 2008-2018 

 

 

Łącznie kluby zrzeszały 

1801 członków.  

Ćwiczących 

zarejestrowane 1892 

osoby (mężczyźni: 1431, 

kobiety: 461, chłopcy do 

lat 18: 1096, dziewczęta 

do lat 18: 440). 

 

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski 

Aktywne były 44 sekcje sportowe. 34 rodzaje zajęć były prowadzone przez trenerów, 

47 przez instruktorów sportowych, a 6 przez inne osoby. 

W dobie pandemii zaplanowane na rok 2020 imprezy sportowe i rekreacyjne  

w większości zostały odwołane lub odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, 

często bez widzów i kibiców. 

https://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski
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II. Pozycja powiatu suskiego na tle powiatów 

Małopolski 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki plasujące powiat suski w rankingu 

powiatów w województwie małopolskim.  

Tabela 16: Pozycja powiatu suskiego na tle pozostałych powiatów (łącznie 22 powiaty)  
w Małopolsce w wybranych obszarach w 2014 r. i  w 2019 r. 

L.p. OBSZAR/ ZAKRES/ WSKAŹNIK 
POZYCJA  

w 2014 r. 

POZYCJA  

w 2019 r. 

1 Powierzchnia 7 

2 Gęstość zaludnienia 18 18 

3 Saldo migracji na 1000 mieszkańców 10 12 

4 Dochody własne budżetu na 1 mieszkańca 12 3 

5 Wydatki budżetu na 1 mieszkańca 7 2 

6 
Środki w dochodach budżetu powiatu na finansowanie i 

współfinansowanie programów i projektów unijnych 
3 1 

7 Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkańców 15 6 

8 
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach 

mieszkaniowych 
8 6 

9 Odsetek ludności korzystających z instalacji wodociągowej 22 22 

10 Odsetek ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej 21 20 

11 Odsetek ludności korzystających z instalacji gazowej 22 19 

12 Stopa bezrobocia rejestrowanego 8 11 

13 Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców 11 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, Ministerstwa Finansów i Starostwa 

Co roku wydawnictwo samorządowe „Wspólnota” prowadzi ranking zamożności 

samorządów w celu obserwacji trendów zmian najważniejszych wskaźników 

finansowych. Na pierwszy rzut oka nie widać zahamowania pozytywnego trendu 

w 2019 roku. Obraz jest jednak mylący i zbyt optymistyczny, jeśli chodzi o ocenę 

sytuacji finansowej samorządów. W stosunku do powiatów m.in. dlatego, że nastąpił 

wzrost kosztów pracy - zarówno wzrost płacy minimalnej, jak i przeciętnych 

wynagrodzeń w gospodarce, wymuszają zmiany w polityce płacowej samorządów, 

gdyż wydatki na wynagrodzenia stanowią dużą część wydatków budżetów 

samorządowych (od ponad 60 proc. w przypadku powiatów, przez niemal 40 proc. 

w budżetach gminnych i nieco ponad 26 proc. w budżetach samorządów 

wojewódzkich). 

Tabela 17: Miejsce powiatu w rankingu zamożności per capita w latach 2010-2019 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

136 126 111 143 157 144 142 157 157 156 

W 2019 r. powiat suski uplasował się w rankingu „Wspólnoty” na 156 miejscu zamożności per capita 

z kwotą 852,26 zł. Najbogatszy powiat to człuchowski z kwotą 1550,76 zł, a na ostatniej pozycji (314) 

uplasował się powiat łomżyński z kwotą 445,55 zł per capita. 
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III. Pandemia koronawirusa 

Pojawienie się pandemii koronawirusa zmieniło życie wszystkich ludzi w kraju i na 

świecie 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 zbadał 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 ze 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%).6 

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 notuje się zwiększoną 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%), łódzkim (3,6%) i śląskim (3,5%).  

 

Wielką nadzieją jest szczepienie ludzi. Zanim nastąpi odpowiedni procent 

wyszczepienia populacji może nastąpić wiele „tąpnięć” w poszczególnych branżach.  

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

Podbabiogórza – branża turystyczna. 

 

 

 
6 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)”.  


