
PODREGIONY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

W skład województwa małopolskiego wchodzi 6 podregionów: 

   krakowski,  

   m. Kraków, 

   nowosądecki,  

   nowotarski,  

   oświęcimski,  

   tarnowski.  
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Według stanu w dniu 31 XII 2015 r. województwo małopolskie zamieszkiwało 3372,6 tys. 

osób. Najwięcej osób mieszkało w podregionie miasto Kraków (761,1 tys.), a najmniej w podre-

gionie nowotarskim (342,6 tys.). Przeciętnie w województwie na 100 mężczyzn przypadało 106 

kobiet, przy czym w mieście Krakowie współczynnik feminizacji wyniósł 114, a w podregionie 

nowosądeckim 102. 

 

W odniesieniu do 2014 r. liczba ludności w województwie, podobnie jak w podregionie no-

wotarskim, wzrosła o 0,1%. W podregionach krakowskim i nowosądeckim wzrost ten był więk-

szy niż w województwie i wyniósł odpowiednio 0,5% i 0,3%, natomiast w oświęcimskim, tarnow-

skim i mieście Krakowie ludności ubyło (po 0,1%).  

 

Należy podkreślić zróżnicowanie struktury ludności według ekonomicznych grup wieku  

w podregionach województwa małopolskiego. Proporcje pomiędzy ludnością w wieku niepro-

dukcyjnym i produkcyjnym odzwierciedla współczynnik obciążenia demograficznego. W 2015 r. 

najniższym współczynnikiem charakteryzowały się podregiony krakowski i tarnowski (na 100 

osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 osób w wieku nieprodukcyjnym), natomiast najwyż-

szy współczynnik wystąpił w podregionach nowosądeckim i miasto Kraków (po 61).  

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejsza się szczególnie kosztem wzrostu 

udziału osób w wieku poprodukcyjnym.  
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Gęstość zaludnienia177 osób na km
2

2329 osób na km
2

Mediana wieku38 lat 40 lat

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem20,1% 15,9%

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem62,7% 62,0%

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem17,2% 22,1%

Saldo migracji na 1000 ludności

Przyrost naturalny na 1000 ludności1,2‰

4,6‰

0,5‰

2,5‰

PODREGION KRAKOWSKI PODREGION M. KRAKÓW

Gęstość zaludnienia152 osób na km
2

130 osób na km
2

Mediana wieku36 lat 37 lat

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem22,0% 20,4%

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem62,1% 62,5%

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem15,9% 17,1%

Saldo migracji na 1000 ludności

Przyrost naturalny na 1000 ludności3,4‰

-1,3‰

1,3‰

-0,3‰

PODREGION NOWOSĄDECKI PODREGION NOWOTARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podregion krakowski jest najwięk-
szym podregionem w województwie - 
zajmuje 26,7% jego powierzchni i jest 
zamieszkiwany przez 21,2% ludności, 
której liczba stale wzrasta. W odniesieniu 
do 2014 r. liczba ludności wzrosła o 0,5%  
i był to największy wzrost odnotowany 
wśród małopolskich podregionów. Wpłynął 
na to dodatni przyrost naturalny  
i dodatnie saldo migracji (w przeliczeniu 
na 1000 ludności było ono najwyższe 
wśród podregionów - 4,6‰). Prawie 30% 
społeczeństwa podregionu nie przekroczy-
ło 25 roku życia, a 13,9% miało 65 lat  
i więcej. 

 Podregion miasto Kraków jest naj-
większym podregionem pod względem 
liczby ludności. Na obszarze obejmującym 
2,2% powierzchni województwa w 2015 r. 
mieszkało 22,6% ludności. Społeczeństwo 
Krakowa starzeje się. W 2005 r. odsetek 
osób w wieku 65 lat i więcej wynosił 
14,8%, a w 2015 r. już 18,1% (był naj-
większy wśród podregionów). Zmniejszył 
się natomiast udział ludności w wieku 
poniżej 25 lat z 28,9% w 2005 r. do 22,7% 
w 2015 r. Przyrost naturalny i saldo migra-
cji były dodatnie i wyniosły odpowiednio 
0,5‰ i 2,5‰. 
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Gęstość zaludnienia272 osób na km
2

178 osób na km
2

Mediana wieku40 lat 38 lat

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem17,8% 18,9%

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem62,5% 63,0%

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem19,7% 18,1%

Saldo migracji na 1000 ludności

Przyrost naturalny na 1000 ludności-0,6‰

-1,0‰

0,2‰

-1,4‰

PODREGION OŚWIĘCIMSKI PODREGION TARNOWSKI

Podregion nowosądecki jest podre-
gionem, gdzie odsetek ludzi młodych (do 
25 lat) jest najwyższy – 32,2%. Połowa 
społeczeństwa tego podregionu nie ukoń-
czyła 36 lat, a druga połowa je przekroczy-
ła. W przeliczeniu na 1000 ludności 
w 2015 r. przyrost naturalny wyniósł 3,4‰ 
i był najwyższy wśród podregionów. Wielu 
mieszkańców opuszcza podregion na 
stałe (ujemne saldo migracji), ale mimo to 
liczba ludności w podregionie w stosunku 
do 2014 r. wzrosła o 0,3%. 

Podregion nowotarski to podregion  
o najmniejszej liczbie ludności i jednocze-
śnie najmniejszej gęstości zaludnienia. 
Obejmuje 17,3% powierzchni wojewódz-
twa i jest zamieszkały przez 10,2% ludno-
ści. Zarówno odsetek ludzi młodych 
(30,5%) jak i przyrost naturalny (1,3‰) 
były stosunkowo wysokie na tle pozosta-
łych podregionów. Saldo migracji było 
ujemne (minus 118 osób), jednak liczba 
ludności w podregionie na przestrzeni 
roku nieznacznie wzrosła (o 0,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podregion oświęcimski to najmniej-
szy (wyjąwszy miasto Kraków) z podre-
gionów w województwie. Charakteryzuje 
się relatywnie niskim odsetkiem ludzi 
młodych (26,3%), który cały czas spada 
(o 0,4 p. proc. w ujęciu rocznym). 
W 2015 r. zarówno przyrost naturalny, jak 
i saldo migracji na 1000 ludności były 
ujemne i wyniosły odpowiednio minus 
0,6‰ i minus 1,0‰. 

Podregion tarnowski obejmuje swoim 
obszarem 17,2% powierzchni wojewódz-
twa, a odsetek jego mieszkańców wyniósł 
13,7%. W 2015 r. mediana wieku wyniosła 
38 lat, co oznacza, że połowa społeczeń-
stwa nie osiągnęła tego wieku, a druga 
połowa go przekroczyła. Przyrost natural-
ny był dodatni (0,2‰), natomiast saldo 
migracji było ujemne (minus 1,4‰). 
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2016 2035 20502016 2035 2050 2016 2035 20502016 2035 2050

2016 2035 20502016 2035 2050 2016 2035 20502016 2035 2050

PODREGION KRAKOWSKI

2016 2035 2050

722,4

2016 2035 2050

785,4 806,1

21,4% 23,2% 24,6%

19,9% 16,7% 15,8%

14,4% 21,5% 29,5%

814 -1246 -2272

Liczba ludności w tys.
(stan w dniu 31 XII)

Udział w ogólnej liczbie
ludności w województwie

Odsetek osób w wieku
17 lat i mniej

Odsetek osób w wieku
65 lat i więcej

Przyrost naturalny

759,5 738,9 710,5

22,5% 21,8% 21,7%

15,8% 14,8% 14,2%

18,6% 23,8% 32,4%

-666 -3184 -2540

PODREGION M. KRAKÓW

536,5 545,4 531,2

15,9% 16,1% 16,2%

21,8% 18,3% 16,8%

13,5% 21,4% 28,9%

1633 -3 -1101

Liczba ludności w tys.
(stan w dniu 31 XII)

Udział w ogólnej liczbie
ludności w województwie

Odsetek osób w wieku
17 lat i mniej

Odsetek osób w wieku
65 lat i więcej

Przyrost naturalny

343,3 345,9 336,5

10,2% 10,2% 10,3%

20,2% 16,7% 15,4%

14,6% 22,4% 30,3%

420 -561 -1178

553,8 522,2 478,3

16,4% 15,4% 14,6%

17,6% 14,6% 13,8%

16,6% 25,8% 34,3%

-345 -2295 -2958

Liczba ludności w tys.
(stan w dniu 31 XII)

Udział w ogólnej liczbie
ludności w województwie

Odsetek osób w wieku
17 lat i mniej

Odsetek osób w wieku
65 lat i więcej

Przyrost naturalny

463,1 446,2 416,9

13,7% 13,2% 12,7%

18,6% 15,9% 14,6%

15,4% 23,9% 32,3%

-1 -1391 -2123

PODREGION OŚWIĘCIMSKI PODREGION TARNOWSKI

2016 2035 20502016 2035 2050

PODREGION NOWOTARSKIPODREGION NOWOSĄDECKI

Prognoza ludności do roku 2050 wskazuje na utrzymanie się niekorzystnych tendencji. 
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TURYSTYKA 
 
 

 

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów 

kraju. Poza stolicą województwa turyści odwiedzają głównie południową część regionu. Według 

stanu w dniu 31 VII 2015 r. najbardziej rozwiniętą bazę noclegową (obejmującą obiekty posia-

dające 10 i więcej miejsc noclegowych) miały podregiony nowotarski (758) oraz nowosądecki 

(250) i miasto Kraków 

(240). Najmniejszą liczbą 

obiektów tego typu dys-

ponował podregion tar-

nowski (43), a niewiele 

większą podregion oświę-

cimski (51). Hotele zloka-

lizowane były głównie            

w mieście Krakowie  

i podregionach nowotar-

skim i krakowskim. Z roku 

na rok coraz więcej tury-

stów odwiedza województwo małopolskie. Liczba osób korzystających z noclegów w przelicze-

niu na 1000 ludności wahała się w 2015 r. pomiędzy 187 w podregionie tarnowskim a 2783  

w mieście Krakowie. 

 

 
 
 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych był zbliżony dla podregionów tarnowskiego, 

krakowskiego, oświęcim-

skiego i nowotarskiego (od 

22,7% do 30,0%), nato-

miast w podregionach 

nowosądeckim i mieście 

Krakowie wyniósł odpo-

wiednio 41,5% i 50,8%. 
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obiekty noclegowe
(stan w dniu 31 VII)

xxx

korzystający z noclegów
na 1000 ludności
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 Przeciętny czas pobytu turysty w województwie małopolskim wyniósł od 1,6 dnia w pod-
regionie krakowskim do 5,0 dnia 
w podregionie nowosądeckim 
(odwiedzanym licznie m.in.  
z uwagi na walory przyrodniczo- 
-krajobrazowe, rekreacyjne i spor-
towe oraz na dużą liczbę uzdro-
wisk). 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 
 

W przekroju podregionów poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca w 2014 r. był znacznie zróżnicowany i wyniósł od 25,2 tys. zł w podregionie nowotarskim 
do 72,3 tys. zł w mieście 
Krakowie. W ujęciu rocznym 
odnotowano realny wzrost 
PKB na 1 mieszkańca we 
wszystkich podregionach. 
Wahał się on od 1,9%  
w podregionie tarnowskim do 
7,0% w podregionie nowosą-
deckim. 

 
 
 

 
 
W 2014 r. 41,0% wartości dodanej brutto w województwie wypracowały podmioty z terenu 

podregionu miasto Kraków. W pozostałych podregionach udział ten kształtował się od 6,4%  
w podregionie nowotarskim do 17,1% w podregionie 
krakowskim. Jednostki prowadzące działalność w zakre-
sie handlu; naprawy pojazdów samochodowych, 
transportu i gospodarki magazynowej, zakwatero-
wania i gastronomii, informacji i komunikacji miały 
największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto  
w podregionie nowotarskim, jednostki przemysłowe  
w podregionach: krakowskim i oświęcimskim, a pozo-
stałe usługowe w nowosądeckim, tarnowskim i mieście 
Krakowie. 

średni czas
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