
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 – październik 2022



Odsetek bezrobotnych

bez prawa do zasiłku

w ogólnej liczbie bezrobotnych

68 i więcej

62–67

56–61
50–55
49 i mniej

Odsetek kobiet

w ogólnej liczbie bezrobotnych

Bezrobocie rejestrowane – październik 2022
stan w końcu okresu

woj. małopolskie=56

woj. małopolskie=88

91 i więcej

88–90

85–87
82–84
81 i mniej



Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

Bezrobotni zarejestrowani

na 1 ofertę pracy

7,0 i więcej

6,0–6,9

5,0–5,9
4,0–4,9

3,9 i mniej

42 i więcej

31–41

20–30
9–19

8 i mniej

Bezrobocie rejestrowane – październik 2022
stan w końcu okresu

woj. małopolskie=4,5%

woj. małopolskie=11



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

39 i więcej

33–38

27–32
21–26

20 i mniej

Bezrobocie rejestrowane – październik 2022
stan w końcu okresu

woj. małopolskie=26

woj. małopolskie=26



109 i więcej

78–108

47–77

16–46

15 i mniej

Mieszkania oddane do użytkowania
a

Przeciętna powierzchnia użytkowa

1 mieszkania w m

a

2

156,1 i więcej
131,1–156,0
106,1–131,0

81,1–106,0
81,0 i mniej

a Dane wstępne.

Budownictwo mieszkaniowe

– październik 2022

woj. małopolskie=2585

woj. małopolskie=89,9



Mieszkania, których budowę

rozpoczęto

Mieszkania, na realizację których

wydano pozwolenia lub dokonano

zgłoszenia z projektem budowlanym

103 i więcej

77–102

51–76

25–50

24 i mniej

96 i więcej

71–95

46–70

21–45

20 i mniej

Budownictwo mieszkaniowe

– 2022październik

woj. małopolskie=1560

woj. małopolskie=1108



158 i więcej
130–157

102–129

74–101
73 i mniej

Podmioty gospodarki narodowej

na 1000 ludności
a

Osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą na 1000 ludności
a

a Ludność – stan w dniu 30 czerwca 2022 r. dane po NSP 2021.

Podmioty gospodarki narodowej

– październik 2022
stan w końcu okresu

123 i więcej
104–122

85–103

65 i mniej

woj. małopolskie=134

woj. małopolskie=99

66–84



68 i wi�cej
59�67
50�58
41�49
40 i mniej

Odsetek spó�ek handlowych 
w ogólnej liczbie spó�ek

Odsetek spó�ek z o.o. 
w ogólnej liczbie spó�ek handlowych

82 i wi�cej
79�81
76�78
73�75
72 i mniej

Podmioty gospodarki narodowej 
�  2022pa�dziernik
stan w ko�cu okresu

woj. ma�opolskie=65

woj. ma�opolskie=82



Liczba podmiotów gospodarki narodowej

z zawieszoną działalnością

liczby podmiotów gospodarki

narodowej z zawieszoną działalnością

w stosunku do poprzedniego miesiąca

x

Podmioty gospodarki narodowej

– 2022październik
stan w końcu okresu

10

1518

x

Wzrost/Spadek

woj. małopolskie=58485

woj. małopolskie=

x

1009

9

5137

541

1681

20

511

3

2560

30

19131

71

1361

3

1675

39

3030

66

1372

19

1876

29

1647

31

1920

22

2127

34

1303

42

580

2388

24

1732

20

2956

253

1242

23

2197

236

49



Liczba

nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON

podmiotów gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej

– 2022październik

woj. małopolskie=3267

woj. małopolskie=1535

x

99

54

x

Liczba

wykreślonych z rejestru REGON

podmiotów gospodarki narodowej

xx

x

554

136

19

51

59

38

42

44

111

38

36

41

40

55

29

9

47

29

79

24

38

16

x

250

23

82

39

116

1389

55

96

155

66

67

66

87

95

87

27

117

95

138

64



31,6 i więcej
23,8–31,5

15,9–23,7
8,0–15,8
7,9 i mniej

Odsetek turystów zagranicznych

w ogólnej liczbie korzystających

z noclegów

Odsetek noclegów udzielonych turystom

zagranicznym w ogólnej liczbie

udzielonych noclegów

U w a g a. Dane uwzględniają jednostki, które odmówiły udziału w badaniu.

Turystyka – 3 kwartał 2022

32,5 i więcej
24,4–32,4

16,3–24,3
8,2–16,2
8,1 i mniej

woj. małopolskie=23,0

woj. małopolskie=20,1

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło



49,8 i więcej
37,7–49,7
25,6–37,6
13,5–25,5

13,4 i mniej

Stopień wykorzystania

miejsc noclegowych w %

Stopień wykorzystania pokoi w %

58,3 i więcej
48,9–58,2

39,5–48,8
30,1–39,4
30,0 i mniej

U w a g a. Dane uwzględniają jednostki, które odmówiły udziału w badaniu.

Turystyka – 3 kwartał 2022

woj. małopolskie=51,8%

woj. małopolskie=62,6%



29,1 i więcej
27,1 29,0–

25,1 27,0–

23,1 25,0–

23,0 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 2022
stan w końcu okresu

woj. małopolskie=106

woj. małopolskie=26,5



Przyrost naturalny na 1000 ludności

na 1000 ludności:

urodzenia żywe
zgony

1,0 i więcej
0,0 ,9–0

-1,0 -0,1–
-2,0 -1,1–

0

5

10

15

Przyrost naturalny – 1 półrocze 2022 r.

woj. małopolskie =-2,0

-2,1 i mniej

20



1,0 i więcej

0,0 0,9–

-1,0–-0,1
-2,0 -1,1–

-2,1 i mniej

Saldo migracji stałej

na 1000 ludności

Małżeństwa na 1000 ludności

3,8 i więcej

3,4–3,7

3,0 3,3–
2,6 2,9–
2,5 i mniej

woj. małopolskie=3,3

woj. małopolskie=1,1

Ruch naturalny – 1 półrocze 2022 r.


