
bocheński

krakowski

miechowski

myślenicki

proszowicki

wielicki

m. Kraków 

olkuski

chrzanowski

oświęcimski

wadowicki

suski

nowotarski

limanowski

tatrzański

nowosądecki

m. Nowy Sącz 
gorlicki

brzeski

tarnowski

m. Tarnów 

dąbrowski

Wybrane dane o powiatach województwa 
małopolskiego – sierpień 2019



Odsetek bezrobotnych
bez prawa do zasiłku 
w ogólnej liczbie bezrobotnych

66 i więcej
61–65
56–60
51–55
50 i mniej

Odsetek kobiet 
w ogólnej liczbie bezrobotnych

Bezrobocie rejestrowane – sierpień 2019
stan w końcu okresu

90 i więcej
87–89
84–86
81–83
80 i mniej



Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

Bezrobotni zarejestrowani
na 1 ofertę pracy

8,6 i więcej
7,0–8,5
5,4–6,9
3,8–5,3
3,7 i mniej

39 i więcej
28–38
17–27

6–16
5 i mniej

Bezrobocie rejestrowane – sierpień 2019
stan w końcu okresu



Odsetek bezrobotnych w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy do 30 roku życia 
w ogólnej liczbie bezrobotnych

Odsetek bezrobotnych w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy powyżej 50 roku 
życia w ogólnej liczbie bezrobotnych

30 i więcej
27–29
24–26
21–23
20 i mniej

37 i więcej
32–36
27–31
22–26
21 i mniej

Bezrobocie rejestrowane – sierpień 2019
stan w końcu okresu



104 i więcej

73–103

42–  72

11–  41
10 i mniej

aMieszkania  oddane do użytkowania

aPrzeciętna powierzchnia użytkowa  
21 mieszkania w m

160,4 i więcej
140,3–160,3
120,2–140,2
100,1–120,1
100,0 i mniej

a Dane wstępne.

Budownictwo mieszkaniowe 
– sierpień 2019



Mieszkania, których budowę 
rozpoczęto

Mieszkania, na realizację których
wydano pozwolenia lub dokonano 
zgłoszenia z projektem budowlanym

149 i więcej

108–148

67–  107

26– 66

25 i mniej

149 i więcej

108–148

67–  107

26– 66

25 i mniej

Budownictwo mieszkaniowe 
– sierpień 2019



119 i więcej
103–118

87–102
71– 86
70 i mniej

Podmioty gospodarki narodowej 
ana 1000 ludności

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
agospodarczą na 1000 ludności

a Ludność – stan w dniu 31 XII 2018 r.

Podmioty gospodarki narodowej 
– sierpień 2019
stan w końcu okresu

109 i więcej
93–108
77– 92
61– 76
60 i mniej



60 i więcej
52–59
44–51
36–43
35 i mniej

Odsetek spółek handlowych 
w ogólnej liczbie spółek

Odsetek spółek  
w ogólnej liczbie spółek handlowych

z o.o.

79 i więcej
75–78
71–74
67–70
66 i mniej

Podmioty gospodarki narodowej 
– sierpień 2019
stan w końcu okresu



30,4 i więcej
28,3 30,3–
26,2 28,2–
24,1 26,1–
24,0 i mniej

Odsetek ludności w wieku 24 lat i mniej 
w ogólnej liczbie ludności

Współczynnik feminizacji

107 i więcej
105 106–
103 104–
101 102–
100 i mniej

Ludność – czerwiec 2019
stan w końcu okresu



Przyrost naturalny na 1000 ludności

na 1000 ludności:

urodzenia żywe zgony

4,1 i więcej
2,1 4,0–
0,1 2,0–

-1,9 0,0–
-2,0 i mniej

0
3
6
9

12
15

Przyrost naturalny – I półrocze 2019 



3,1 i więcej
1,6 3,0–
0,1 1,5–

-1,4 0,0–
-1,5 i mniej

Saldo migracji stałej 
na 1000 ludności

Małżeństwa na 1000 ludności 
4,6 i więcej
4,1 4,5–
3,6 4,0–
3,1 3,5–
3,0 i mniej

Ruch naturalny –  I półrocze 2019
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