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WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

PROGRAM „RODZINA 500+” 
W województwie małopolskim (według stanu na 30 listopada 2016 r.): 

 liczba dzieci, które objęto wsparciem (na podstawie średniomiesięcznej liczby 
należnych świadczeń wychowawczych): ok. 360 000, 

 złożono 267 369 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych, w tym 216 806 
w formie papierowej, 50 563 drogą elektroniczną, 

 rozpatrzono 256 222 wniosków, co stanowi 96%; na rozpatrzenie oczekuje w gminach  
1 937 wniosków nieprzekazanych do Marszałka Województwa (z reguły szczególnie 
skomplikowane sytuacje faktyczne i prawne), co stanowi 0,7%, a 9 210 wniosków 
oczekuje na ustalenie przez Marszałka Województwa, czy zachodzi koordynacja 
systemów zabezpieczenia społecznego (w przypadku gdy jedno z rodziców przebywa 
za granicą), 

 wypłacono łącznie 2 869 978 świadczeń wychowawczych na kwotę 1 430 551 363 zł. 
 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
W 2016 roku Wojewoda Małopolski zawarł 80 umów z partnerami w ramach Karty Dużej 
Rodziny. Rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek i ulg w ponad 1000 miejsc w całym 
województwie. Od początku funkcjonowania programu wydano niemal 222 tysiące Kart, co 
daje 42 700 rodzin wielodzietnych uprawnionych do korzystania ze zniżek. Małopolska 
zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem liczby umów z partnerami zawartych 
przez Wojewodę. 
 

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 
„MALUCH”  

Program polega na dofinansowaniu miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych  
i w instytucjach dziennego opiekuna. Program skierowany jest do podmiotów gminnych, jak  
i podmiotów prywatnych. W przypadku podmiotów prywatnych docelowym beneficjentem 
Programu są rodzice/opiekunowie dzieci, którzy dzięki Programowi płacą mniejsze czesne za 
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy w instytucji dziennego opiekuna.  
Z roku na rok w Programie „Maluch” obserwuje się tendencję rosnącą zarówno jeśli chodzi 
o tworzenie nowych miejsc opieki, jak i dofinansowanie już istniejących.  
 
W roku 2016: 

 liczba placówek powstałych w ramach programu: 12, 

 liczba miejsc opieki powstałych w ramach programu: 307, 

 liczba dofinansowanych instytucji (żłobek, dzienny opiekun, klub dziecięcy) w ramach 
programu: 198, 

 liczba dofinansowanych miejsc opieki w ramach programu: 4652. 
 

 
 



 

 
 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 
W ramach przygotowania zabezpieczenia medycznego ŚDM Wojewoda Małopolski zawarł 
umowy z podmiotami, które zabezpieczały uroczystości od strony medycznej (tabela poniżej) 
oraz zakupił na potrzeby ŚDM ambulanse, wyroby medyczne, środki łączności oraz sprzęt.  

 

 
Ponadto w celu zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego w Częstochowie Wojewoda 
Małopolski zawarł umowy z 20 podmiotami leczniczymi.  
 
Powołano także sztab do kierowania działaniami podczas trwania ŚDM.  
 
Zabezpieczenie medyczne ŚDM było skuteczne, a przebieg wszystkich uroczystości 
bezpieczny. 
 

ZAKUP 11 NOWYCH AMBULANSÓW 
Wojewoda przekazał samorządom powiatowym środki finansowe umożliwiające wymianę 
zużytego taboru sanitarnego (ambulanse stare z dużym przebiegiem) oraz poprawę 
bezpieczeństwa osób, które będą transportowane z miejsc zdarzenia do szpitali za pomocą 
nowych, sprawnych ambulansów. 
 
 
 
 
 
 

Realizatorzy zabezpieczenia medycznego Liczba osób, 
którym 
udzielono 
pomocy 

Liczba podmiotów, 
z którymi zawarto 
umowy na realizację 
zabezpieczenia 
medycznego  

Zespoły wyjazdowe (ambulanse sanitarne z 
obsadą) 

1374 57 (167 ambulansów) 

Patrole piesze i ruchome 1674 10 (1 683 patroli) 

Punkty stałe 1809 5 (329 punktów) 

Namioty szpitalne 2975 13 (89 namiotów) 

Podstawowa opieka zdrowotna, w tym 
nocna i świąteczna 

224 22 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe/Izby Przyjęć 
wraz z zapleczem łóżek szpitalnych 

1859 23 



 

 
 

WYBRANE NOWE DZIAŁANIA W ROKU 2017: 
 

„MALUCH+” 2017 
Od 2017 roku będzie możliwe samodzielne utworzenie nowych miejsc opieki, jak również 
zapewnienie ich funkcjonowania przez podmioty niegminne. Jest to nowość w Programie 
„Maluch”, mająca na celu zwiększenie dostępności miejsc w instytucjach opieki  
w szczególności na obszarach wiejskich, a także wzrost współczynnika aktywności zawodowej. 

 
„SENIOR+” 

Dawniej „Senior-Wigor”. Zmiany w programie obejmują między innymi: 

 wprowadzenie nowej formy placówki – Klubu „Senior+”,  

 zwiększenie kwot dofinansowań, 

 dostosowanie standardów lokalowych do realnych możliwości samorządów gminnych. 
Wszystko to pozwoli na znaczne zwiększenie liczby placówek – w 2016 roku w programie 
„Senior-Wigor” uczestniczyło tylko 9 małopolskich gmin. 

  



 

 
 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 
 

WYSOKIE STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ  
MIMO ZNACZNIE ZWIĘKSZONEJ LICZBY WNIOSKÓW 

W województwie małopolskim odnotowujemy lawinowy wzrost liczby wpływających spraw 
dotyczących legalizacji pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE) oraz zezwoleń na pracę 
cudzoziemców.  
 
W bieżącym roku liczba ta jest rekordowa, a Wojewoda Małopolski jest drugim w kraju 
organem (po Wojewodzie Mazowieckim) najbardziej obciążonym ilością spraw z zakresu 
pobytu i pracy cudzoziemców.  
 
Mimo to utrzymaliśmy bardzo wysokie standardy realizacji zadań. Przykładowo, w okresie 
styczeń-wrzesień 2016 r. wpłynęło łącznie 21 561 wniosków w sprawie udzielenia zezwoleń 
na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy, wydaliśmy natomiast 20 875 decyzji 
administracyjnych. 

 

Wnioski pobytowe  
złożone do Wojewody Małopolskiego w poszczególnych latach 

(dane z 2016 r. dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 października) 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wnioski ogółem 3516 3467 4127 4439 4735 11950 12674 

 

Wnioski dotyczące jednolitych zezwoleń na pracę 
złożone do Wojewody Małopolskiego w poszczególnych latach 

(dane z 2016 r. dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 października) 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

wnioski 
ogółem 

2426 2166 2284 2777 3044 6621 13342 

 
WPROWADZAMY ZMIANY ORGANIZACYJNE 

Aby sprostać nowym wyzwaniom, wprowadziliśmy zmiany organizacyjne. Usprawniliśmy 
organizację pracy i obsługę klientów. Od 1 września 2016 r. stworzyliśmy nową strukturę 
organizacyjną. Obecnie sprawami dotyczącymi cudzoziemców zajmują się 3 nowe oddziały: 
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Oddział Zezwoleń na Pracę, Rejestracji Zaproszeń  
i Obywateli UE, Oddział Obsługi Cudzoziemców i Systemów Informatycznych.  
 
Utworzyliśmy również Samodzielne Stanowisko do spraw Analiz oraz Współpracy z Organami 
i Instytucjami Zewnętrznymi. Te rozwiązania znacznie usprawniły działanie Wydziału, 
szczególnie w obszarze polityki zarządczej. 



 

 
 

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ 
Mimo znacznego obciążenia pracą przedstawiciele Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców współpracują ze środowiskami zajmującymi się tematyką cudzoziemców 
przebywających w Małopolsce. Opracowaliśmy i wygłosiliśmy szereg wystąpień, prelekcji 
i wykładów, które dotyczyły wjazdów i pobytu obcokrajowców na terytorium RP. 
Przeprowadziliśmy także warsztaty i szkolenia dla studentów i pracowników krakowskich 
uczelni, pracowników administracji rządowej i samorządowej, wolontariuszy Komitetu 
Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników 
innych instytucji. Dotyczyły one m.in. legalnego pobytu i pracy cudzoziemców. W 2016 roku 
przeszkoliliśmy około 2500 osób.  
 
Wydział zdobywa także wyróżnienia wielu organizacji. Doceniani jesteśmy za wieloletnią 
pomoc i współpracę m.in. w działaniu na rzecz rozwijania aktywności młodzieży i edukacji 
międzykulturowej.  
 
Również pracodawcy zatrudniający cudzoziemców w województwie małopolskim wyrażają 
swoje zadowolenie z naszej działalności proedukacyjnej i indywidualnych konsultacji. 

 
GŁÓWNY CEL NA PRZYSZŁY ROK 

Należy się spodziewać, że napływ cudzoziemców do Polski będzie coraz większy, w związku  
z czym obciążenie pracą w urzędach wojewódzkich będzie stale rosło. Rośnie także rola 
Małopolski, a szczególnie Krakowa jako obszaru imigracyjnego. Dlatego też zakładamy, że 
liczba specjalistów do spraw migracji powinna w naszym Wydziale rosnąć w sposób 
proporcjonalny. Nasze zadania wymagają specjalistycznej, niejednokrotnie wręcz unikalnej 
wiedzy z zakresu prawa, polityki, życia społecznego krajów pochodzenia, ich kultury, a także 
języków, którymi posługują się cudzoziemcy. Przede wszystkim chcemy więc wzmocnić zespół 
i zapobiegać rotacji doświadczonych specjalistów oraz stale podnosić ich wiedzę i standardy 
w kontaktach ze stronami. 
 
W niedalekiej przyszłości planujemy uzyskanie nowych lokali biurowych oraz przebudowę sali 
obsługi cudzoziemców. Jednocześnie chcemy rozszerzyć strefy obsługi cudzoziemców oraz 
uruchomić dla klientów infolinię.  
 
Ponadto Wydział intensywnie przygotowuje się do realizacji nowych obowiązków związanych 
z pomocą adaptacyjną dla cudzoziemców, którzy posiadają Karty Polaka, a którzy chcą złożyć 
do Wojewody wniosek o pobyt stały. Zadanie to Wojewoda będzie realizował we współpracy 
z organami samorządu terytorialnego (starostami i prezydentami miast na prawach powiatu). 

 
 
 

  



 

 
 

WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI 
 

KOMUNALIZACJA MIENIA GMINNEGO 
Podjęliśmy działania zmierzające do usprawnienia procesu komunalizacji mienia gminnego. 
Efekty są znaczące: 

 możemy mówić o kompleksowej komunalizacji dróg lokalnych w gminach: Bystra-
Sidzina, Zakliczyn, Słomniki, Gnojnik – w trakcie, Uście Gorlickie oraz Budzów, 

 trwa również komunalizacja rowów melioracyjnych niebędących we władaniu 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

 udało nam się zredukować wieloletnie zaległości z zakresu przekazywania gruntów 
leśnych na rzecz Lasów Państwowych oraz komunalizacji gruntów rolnych Skarbu 
Państwa. 

 
Dlaczego to tak ważne? Dopiero po uzyskaniu tytuł prawnego gmina może gospodarować 
skomunalizowanymi nieruchomościami. Cały trwający proces komunalizacji mienia gminnego 
ma doprowadzić do pełnej jasności i przejrzystości w stosunkach prawnych. 
 
Co dalej? W ramach kolejnych działań będziemy kompleksowo badać przesłanki komunalizacji 
gruntów Skarbu Państwa w całej Małopolsce na podstawie zestawień, które sporządzają 
starostowie. Pozwoli to np. objąć decyzjami komunalizacyjnymi tereny pominięte przez gminy. 

 
Korzyści? Skomunalizowane mienie (drogi, place, ujęcia wody, itp.) ma właściciela 
bezpośrednio w gminie. To gmina za nie odpowiada, co pozwala łatwiej tę odpowiedzialność 
wyegzekwować.  
 
Z punktu widzenia obywateli szczególnie istotna jest komunalizacja dróg (zwłaszcza 
wewnętrznych) ze względu na kwestie zarządzania, w tym bieżące utrzymanie, możliwość 
remontów i rozbudowy. Z kolei zagospodarowanie rowów melioracyjnych przez gminę 
pozwala poprawić gospodarkę wodną w rolnictwie i zmniejszyć zagrożenie powodziowe (ta 
grupa nieruchomości od lat pozostawała nieutrzymywana przez żadną jednostkę).  

 
ZBIORNIK WODNY „ŚWINNA PORĘBA” 

Przed Wojewodą Małopolskim toczyły się postępowania odwoławcze z zakresu wywłaszczenia 
nieruchomości przeznaczonych pod realizowany zbiornik wodny „Świnna Poręba”. 
To kluczowa inwestycja z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej zachodniej części 
województwa małopolskiego. Znaczenie tej inwestycji podkreśla uchwalenie przez parlament  
i podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy 
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (Dz.U. 2016, poz. 927). 
 
Na szybkie przystąpienie do regulacji ostatnich gruntów usytuowanych w czaszy zbiornika 
„Świnna Poręba” pozwoliły decyzje administracyjne Wojewody Małopolskiego (podtrzymane 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie). Przejęcie tych gruntów było niezbędne 
do ukończenia prac budowlanych. 



 

 
 

Ponadto przedstawiciele Wojewody Małopolskiego uczestniczyli w spotkaniach z inwestorem 
oraz przedstawicielami lokalnych władz samorządowych. Doradzaliśmy w kwestiach 
organizacyjnych i prawnych, jak również w spotkaniach z osobami zainteresowanymi budową 
ww. zbiornika, w tym z osobami wywłaszczanymi. 

 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE W PROGRAMIE RZĄDOWYM „MIESZKANIE+” 

Wojewoda Małopolski przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa zbiorczą informację na 
temat małopolskich zasobów gruntowych, które stanowią własność Skarbu Państwa, a które 
mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego.  
 
Równocześnie wystąpiliśmy do starostów, aby na bieżąco monitorowali – pod kątem 
przydatności dla Narodowego Programu Mieszkaniowego – sytuację faktyczną i prawną 
swoich zasobów gruntowych stanowiących mienie Skarbu Państwa. 
 
Następnie – na podstawie zebranych od starostów zestawień – zweryfikowaliśmy 
i przeanalizowaliśmy nieruchomości województwa, które mogłyby zostać wykorzystane 
w planowanym przedsięwzięciu. Pismem z 24 listopada 2016 r. Wojewoda Małopolski 
przekazał spółce BGK Nieruchomości niezbędne dane dotyczące wskazanych nieruchomości.  

 
Dodatkowo – na podstawie analizy majątku przedsiębiorstw państwowych, dla których 
Wojewoda Małopolski pełni funkcję organu założycielskiego – ustalaliśmy, że istnieje 
możliwość pozyskania dla Narodowego Programu Mieszkaniowego nieruchomości położonej 
w Krakowie. Wojewoda Małopolski przesłał do BGK wypełnione dokumenty dotyczące tej 
nieruchomości.  
 
Oprócz tego zaproponowaliśmy dodatkowe nieruchomości położone w powiatach 
krakowskim (6 działek o powierzchni całkowitej 2,9398 ha) i gorlickim (9 działek o powierzchni 
całkowitej 2,7151 ha), które mogłyby być przydatne do Programu „Mieszkanie+”. 

 
ZAMIANA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI  

MIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA A ARCELORMITTAL POLAND S.A. 
Pozyskanie przez Skarb Państwa rozległego, jednorodnego pod względem prawnym, 
uzbrojonego terenu jest niezwykle ważne. Umożliwi bowiem reindustrializację opierającą się 
na dużych i zaawansowanych technologicznie inwestycjach. Pozwoli też stworzyć obszar 
współpracy pomiędzy przemyłem a środowiskami akademickimi kraju. To z kolei zaowocuje 
postępem technologicznym w polskim przemyśle i doprowadzi do wykreowania nowej tkanki 
miejskiej. 

 
Kluczowe znaczenie ma tu sama transakcja zamiany praw do nieruchomości pomiędzy 
Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland S.A. Aktualnie teren objęty umową pozostaje (poza 
nieznacznymi wyjątkami) własnością Skarbu Państwa, a prawo jej użytkowania wieczystego 
ma AMP. Spółce tej przysługuje także prawo własności licznych budynków i budowli 
wzniesionych na tym obszarze.  



 

 
 

Transakcją ma zostać objęty grunt o łącznej powierzchni ok. 783 ha. Na obecnym etapie 
projektu kluczowe jest uzgodnienie treści umowy zamiany praw do nieruchomości, jak 
również umów dodatkowych. Umowy te regulują kwestie o podstawowym znaczeniu dla obu 
stron, w tym m.in. zasady dobrego sąsiedztwa oraz współpracy pomiędzy stronami po 
zawarciu umowy o zamianie praw do nieruchomości.  
 
Jakie korzyści płyną z projektu? Po pierwsze – redukcja kosztów stałych działalności 
ArcelorMittal Poland S.A. w zakładzie w Krakowie. Nastąpi to dzięki zmniejszeniu obszaru 
objętego opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz podatku od nieruchomości; 
niższe będą też koszty utrzymania budynków. Po drugie – uzyskane tereny staną się nową 
bazą inwestycyjną, generującą w przyszłości działalność wielu firm, a tym samym nowe 
miejsca pracy. 

 
ROZMOWY W SPRAWIE WSPÓŁPRACY  

Z FIRMĄ CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD. (CHEC) 
Cel jest jasny: odbudowa i rozwój dróg wodnych w Polsce, w tym „Kanału Śląskiego”. Dlatego 
podjęliśmy poszukiwania partnerów, którzy mieliby uczestniczyć w takiej współpracy. 
Przeprowadziliśmy szereg spotkań, które zaowocowały podjęciem działań na szczeblu 
ministerialnym. Mają one doprowadzić do powołania zespołu doradczego oraz 
wdrożeniowego.  
 
Planowane jest opracowanie wstępnej koncepcji założeń dotyczących odbudowy i rozwoju 
dróg wodnych w Polsce. Chodzi o to, aby przywrócić komunikację rzeczną, co zwiększy 
i usprawni możliwości transportowe. Dzięki firmom związanym z transportem będą mogły 
również powstać nowe miejsca pracy. 
 

 
  



 

 
 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
 

PROJEKT „WYKŁADNIA” 
Wyeliminować rozbieżności w interpretacji przepisów – to był nasz cel. Tak narodził się 
projekt „Wykładnia”. 
  
O co chodzi? Na poszczególnych etapach projektu zbierane są w I i II instancji najczęstsze 
rozbieżności w wykładni przepisów. Następnie odbywają się cykliczne, cotygodniowe 
spotkania przedstawicieli I i II instancji. Mają one na celu przedyskutowanie rozbieżności 
i ujednolicenie interpretacji przepisów – niekiedy przez przyjęcie dotychczasowej linii I lub II 
instancji, niekiedy przez wypracowanie kompromisowego rozwiązania. 
 
Na razie projekt w pierwszej fazie trwał od marca do października 2016 r. i objął około 25 
zagadnień najczęściej pojawiających się w postępowaniach.  
 
Obecnie wdrażamy kolejny etap. Obejmuje on symulacje zastosowania projektowanego 
„Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”. Przewidywanym efektem – już zauważalnym – jest 
skrócenie postępowań w sprawie inwestycji budowlanych, ujednolicenie wykładni 
przepisów na poziomie organów administracji i zwiększenie zaufania obywateli do państwa. 
 

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  
NA LATA 2016-2019 

Program został ustanowiony Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z 8 września 2015 r. Jego 
głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dzięki – 
tworzonej lokalnie – spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej 
zwiększy się też dostępność transportowa.  
 
Wnioskodawcami o dofinansowanie mogą być zarządcy dróg gminnych i powiatowych. 
Dofinansowanie obejmować może remont, przebudowę lub budowę dróg. 
 
Na zatwierdzonych przez Wojewodę Małopolskiego listach wniosków zakwalifikowanych do 
dofinansowania w 2016 r. znalazło się łącznie 48 projektów, w tym 18 projektów z zakresu 
dróg powiatowych i 30 projektów z zakresu dróg gminnych. Łączna kwota przeznaczona 
w Programie na dofinansowanie tych projektów w bieżącym roku to 57 246 492 zł.  
 
W roku 2017 na dofinansowanie zadań w województwie małopolskim przeznaczona jest 

kwota 71 558 114 zł, z tego 35 779 057 zł na zadania gmin i 35 779 057 zł na zadania 

powiatów. 

 

Przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków, które wpłynęły do nas w ramach naboru 
ogłoszonego w roku 2016. Na liście rankingowej przekazanej do zatwierdzenia przez Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa znalazły się 72 projekty, w tym 48 projektów dróg gminnych i 24 
projekty dróg powiatowych.  



 

 
 

 
Łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 87 238 771,00 zł, tj. 121,91% dostępnych 
środków (40 529 487,00 zł dotyczy dróg gminnych, a 46 709 284, 00 zł dotyczy dróg 
powiatowych). Łączna długość dróg objętych wnioskami zakwalifikowanymi na listę 
rankingową wynosi 123 km 480 m, w tym 55 km 529 m dotyczy dróg gminnych i 67 km 950 m 
dotyczy dróg powiatowych. 
 
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KOORDYNACJI MERYTORYCZNEJ I OPINIOWANIA 

Utworzyliśmy to stanowisko, aby klientom Urzędu zaproponować między innymi nasze 

konsultacje merytoryczne. Korzystają z nich przedstawiciele biur projektowych, 

przedstawiciele zarządców dróg oraz przedstawiciele organów administracji architektoniczno-

budowlanej. 

 

Czego dotyczą konsultacje? Głównie problematyki sporządzania wniosków o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowych czy zawartości tych wniosków. Pytani jesteśmy też o możliwe 
tryby postępowania administracyjnego w świetle obowiązujących przepisów prawa, 
o dokumentowanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane i o szereg innych 
kwestii.  

Zainteresowanie jest duże i dotyczy najczęściej zagadnień trudnych i złożonych. Zawsze 
analizujemy różne możliwości działania tak, aby przyjąć najskuteczniejszą procedurę 
postępowania. Dziś wiemy już, że takie konsultacje są potrzebne. Spotykamy się z bardzo 
pozytywnym oddźwiękiem samych zainteresowanych. 

To nie wszystko. W 2017 roku Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
zamierza rozwijać szereg udogodnień dla klienta zewnętrznego. Będziemy poszerzać zarówno 
projekt „Wykładnia”, jak i tworzenie stanowisk eksperckich/doradczych.  
 
Dalsza koordynacja obu instancji, opiniowanie tworzonego prawa (prace nad projektem 
„Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”), reorganizacje struktur wewnętrznych Wydziału, 
a także poprawa jakości składanych wniosków – wszystkie te działania mają wspólny cel: 
skrócić i uprościć postępowania.  
 

INTERWENCJA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO  
WS. WŁAŚCIWEGO OZNAKOWANIA MIEJSC PARKINGOWYCH 

Ciąg zdarzeń jest następujący: 
1. Wojewoda Małopolski w grudniu 2015 roku przeprowadza kontrolę w Zarządzie 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Kontrola obejmuje okres od 
stycznia 2014 do listopada 2015 r., a jej tematem jest m.in. realizacja zadań z zakresu 
organizacji ruchu na drogach publicznych Krakowa. Wydajemy w tym zakresie oceną 
pozytywną z nieprawidłowościami. Wystąpienie pokontrolne przekazujemy 
Prezydentowi Miasta Krakowa w marcu 2016 r. 

 



 

 
 

2. Obok zalecenia pokontrolnego dotyczącego strefy parkowania, Wojewoda zaleca 
również wyeliminowanie błędnego oznakowania dróg dla pieszych, na których 
dopuszczono ruch rowerowy. To bardzo istotne. Brak działania zarządcy w tym zakresie 
również może powodować zawężenie przestrzeni dostępnej dla pieszych (tym razem 
przez dopuszczanie ruchu rowerowego). 

3. W oparciu o nasze zalecenia pokontrolne ZIKiT przeprowadza audyt wewnętrzny. 
4. Interwencja Wojewody Małopolskiego doprowadza do właściwego oznakowania 

miejsc parkingowych i poprawy komfortu pieszych poruszających się po krakowskich 
chodnikach.  

 
Wojewoda poprosi również Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o kontrolę 
parkujących samochodów, w szczególności o zweryfikowanie, czy kierowcy pozostawiają 
odpowiednią szerokość dla pieszych (1,5 m) oraz czy zachowują właściwą odległość od przejść 
dla pieszych, skrzyżowań itp.  
 
W 2017 r. Wojewoda Małopolski zamierza nadal zwracać uwagę na strefy płatnego 
parkowania, w szczególności na wyznaczanie miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
 

 
  



 

 
 

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
 

WSPIERAMY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE ODBUDOWY 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZNISZCZONEJ W WYNIKU ZDARZEŃ MAJĄCYCH 

ZNAMIONA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH  

W województwie małopolskim corocznie występują zdarzenia mające znamiona klęski 
żywiołowej, powodując powstanie strat m.in. w mieniu samorządów.  
 
Dzięki działalności służb Wojewody samorządom z województwa małopolskiego przyrzeczono 
również w 2016 roku pomoc w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Dotacja 
będzie przeznaczona na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 
w infrastrukturze komunalnej oraz usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. 
Dofinansowanie otrzyma 536 zadań na łączną kwotę 84 510 062,00 zł. 
 
a) W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej 125 j.s.t. 
realizuje 510 zadań na łączną kwotę 63 600 915,00 zł, w tym: 

 113 gmin realizuje 458 zadań na kwotę 50 282 609,00 zł, 

 12 powiatów realizuje 52 zadania na kwotę 13 318 306,00 zł. 
 

Wyremontowanych lub odbudowanych zostało m.in. 235,92 km dróg, w tym 195,73 km dróg 
gminnych oraz 40,19 km dróg powiatowych i 29 mostów, w tym 21 gminnych oraz 8 
powiatowych. 
 
b) W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi 17 jednostek samorządu 
terytorialnego realizuje 26 zadań na łączną kwotę 20 909 147,00 zł, w tym: 

 13 gmin realizuje 17 zadań na kwotę 6 540 365,00 zł, 

 3 powiaty realizują 6 zadań na kwotę 4 681 645,00 zł, 

 Województwo Małopolskie realizuje 3 zadania na kwotę 9 687 137,00 zł. 
 
W 2016 r. m.in. ustabilizowanych zostanie ostatecznie 7 osuwisk, w tym: 2 obejmujące 
infrastrukturę gminną, 2 – powiatową, 3 – wojewódzką. 

 
POMOC DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W 2016 R. 

a) Pomoc socjalna dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2016 roku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
 
Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego dokonała w 2016 roku szacunku szkód 
w 1127 gospodarstwach rolnych, położonych na terenie 21 gmin. W rezultacie działań 
Wojewody z wnioskami o pomoc socjalną wystąpiło do ARiMR ogółem 944 rolników na szkody 
na powierzchni 3 351,58 ha. Ogólna kwota wnioskowanej pomocy socjalnej wynosi  
1 376 978 zł. Równocześnie wszyscy poszkodowani rolnicy mogą otrzymać pomoc w postaci 
preferencyjnych kredytów klęskowych z dopłatą do oprocentowania ARiMR. 



 

 
 

b) Pomoc na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 
Rolnicy złożyli do gmin w dwóch obowiązujących terminach 2016 roku ogółem 69 438 
wniosków o wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego. Dotacja udzielona przez Wojewodę dla 182 gmin wynosi łącznie 24 109 919 zł, 
co powoli na obniżenie kosztów gospodarowania na powierzchni 423 007 ha użytków rolnych. 
 

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 
– GŁÓWNY CEL NA PRZYSZŁY ROK 

Założeniem Projektu jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności 
mieszkającej na wybranych terenach dorzecza Odry i Górnej Wisły. Chodzi również 
o wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skutecznej 
ochrony przed powodziami. Projekt przewiduje realizację najpilniejszych zadań z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej.  
 
Na obszarze Górnej Wisły będzie wdrażany Komponent 3. Projektu. Jego celem jest wsparcie 
ochrony aglomeracji krakowskiej i obszarów przemysłowych Nowej Huty (wraz 
z przylegającymi terenami przemysłowymi) oraz terenów przemysłowych i rolniczych 
Sandomierza i Tarnobrzega, a także niektórych miejscowości położonych wzdłuż dopływów 
rzeki Sanu i Raby. 
 
W województwie małopolskim – w ramach Komponentu 3. Projektu – planowane są 
następujące działania inwestycyjne:  
 dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie na  

3 odcinkach, tj.: 

 lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami 
cofkowymi rzeki Dłubni, 

 lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru, 

 prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz, 
 zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy w Krakowie  

i w Wieliczce: 

 Zbiornik Serafa 2, Zbiornik Malinówka 1, Zbiornik Malinówka 2, Zbiornik Malinówka 
3,  

 Program „Raba. Suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne”. 
 

Prognozowane zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu 
w części realizowanej przez Województwo Małopolskie do 2022 roku to wartość prawie 330 
mln zł, przy czym w roku 2017 r. to około 23 mln zł.  
 
 
  



 

 
 

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 
 

STAWIAMY NA CYFRYZACJĘ 
Nasze działania w 2016 roku ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększanie poziomu 
cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizujemy to zadanie ze 
środków budżetu Wojewody Małopolskiego. Nasze działania polegają na tym, że na bieżąco 
tworzymy i rozwijamy bazy danych oraz poprawiamy jakość danych geodezyjnych 
gromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.  
 
Cyfryzacja zwiększy dostępność i jakość e-usług publicznych, a także otworzy i ułatwi 
obywatelom dostęp do informacji przestrzennej. Zapewni również efektywną wymianę 
danych pomiędzy funkcjonującymi systemami informacji przestrzennej. 
 

POROZUMIENIE, KTÓRE MOŻE BYĆ MILOWYM KROKIEM  
DLA MAŁOPOLSKIEJ GEODEZJI I KARTOGRAFII 

13 maja 2016 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy na rzecz 
przygotowania i realizacji projektów dotyczących rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz 
danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa 
małopolskiego. Zawarli je: Główny Geodeta Kraju, Wojewoda Małopolski, Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa (reprezentujący wszystkie powiaty 
województwa małopolskiego). 
 
Porozumienie umożliwia pozyskanie znacznych środków finansowych w postaci dotacji 
unijnych – w ramach projektów geodezyjnych realizowanych na poziomie centralnym 
i regionalnym w województwie małopolskim. Jest to niepowtarzalna szansa na przyśpieszenie 
cyfryzacji rejestrów geodezyjnych i podniesienie jakości oraz dostępności gromadzonych 
tam danych.Dzięki porozumieniu powiaty mogły uczestniczyć w projektach centralnych.  
Z województwa małopolskiego do projektów Zintegrowany System Informacji  
o Nieruchomościach (ZSIN) Faza II i Krajowa Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (K-
GESUT) zakwalifikowało się łącznie 13 powiatów. 
 

CZUWAMY NAD EWIDENCJĄ MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW 
Jakość i aktualność adresów wykorzystywanych przez służby ratunkowe, w tym Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego (CPR), są bardzo ważne. Dlatego monitorujemy sposób, w jaki 
małopolskie gminy prowadzą Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów. Zwróciliśmy m.in. 
uwagę na odrębną numerację adresową dla kolonii, przysiółków i części wsi. Z jej powodu 
operatorzy CPR-u i zespoły ratownictwa medycznego mogą mieć bowiem trudności  
w jednoznacznej lokalizacji punktu adresowego.  
 
Nasze rozeznanie w tym zakresie przyczyniło się do tego, że Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii rozpoczął prace nad dodatkową funkcjonalnością w aplikacji Uniwersalnego 
Modułu Mapowego wykorzystywanego przez służby ratunkowe.  



 

 
 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI 
 

PROGRAM „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” 
Program realizowany w latach 2014-2016. W 2016 roku przekazano dotacje w wysokości  
206 230,00 zł na realizację 7 projektów. 
 
Bezpieczna szkoła to taka szkoła, której głównym zadaniem jest stworzenie środowiska 
szkolnego przyjaznego uczniowi z atmosferą ciepła, życzliwości, tolerancji i zrozumienia. 
Bezpieczna szkoła to miejsce, w którym uczniowie czują się bezpiecznie, chętnie do niej 
uczęszczają i coraz aktywniej uczestniczą w jej życiu. 
 
CELE GŁÓWNE: 

1. Zmniejszenie zjawiska przemocy i agresji w szkole. 
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, poprzez podejmowanie działań 

integrujących całą społeczność szkolną. 
3. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkoły: rodziców, nauczycieli i uczniów 

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  
1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania przez uczniów wyboru 

zachowań właściwych dla własnego zdrowia oraz zdrowia innych ludzi. 
2. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
3. Wskazywanie negatywnych konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych, 

związanych z paleniem papierosów, piciem alkoholu. 
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własną złością oraz z przejawami agresji 

innych. 
5. Zmniejszenie ilości wypadków z udziałem uczniów. 
 

PRIORYTET 3. „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA” 
Program realizowany w latach 2016-2020. W 2016 roku przekazano dotacje w wysokości  
2 874 780 zł na zakup nowości wydawniczych dla 334 bibliotek szkolnych i 4 bibliotek 
pedagogicznych.  
 
CEL GŁÓWNY:  
Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie 
potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:      

 zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych dzięki 
nowościom wydawniczym w ich zbiorach, 

 wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, 

 rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami 
pedagogicznymi. 



 

 
 

 
Program, w tym Priorytet 3., będzie realizowany w latach 2016-2020. 
 
FORMY REALIZACJI PROGRAMU: 

1. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych (książek niebędących 
podręcznikami) w celu wzbogacenia ich zasobów – tytuły pozostające w sferze 
zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. 

2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii 
letnich i zimowych. 

3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami 
pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez 
organizowanie wydarzeń czytelniczych. 

4. Zakup książek dla bibliotek pedagogicznych w celu wzbogacenia ich zasobów o pozycje 
będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury 
pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci  
i młodzieży. 

 
  



 

 
 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 
Niezaprzeczalnym sukcesem, osiągniętym na przestrzeni mijającego roku, była dla nas 
organizacja i przeprowadzenie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 
 
Do zadań Wojewody należało, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w związku z organizacją ŚDM.  
 

DZIAŁALIŚMY RAZEM 
Wydarzenie to generowało zwiększone zaangażowanie służb i struktur zarządzania 
kryzysowego oraz użycie znacznych sił i środków porządku publicznego.  
 
Dodatkowo całe przedsięwzięcie opierało się na skoordynowanej współpracy służb, 
administracji publicznej i innych instytucji. Na bazie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego funkcjonował Zespół Doradczy Wojewody. Jego głównym zadaniem było 
opiniowanie działań sztabów i innych kluczowych podmiotów zabezpieczających przebieg 
ŚDM w Małopolsce.  
 

ZGODNIE Z PLANEM 
Ponadto na potrzeby Zespołu opracowany został specjalny Plan wsparcia działań medycznych, 
uwzględniający m.in. uruchomienie tzw. „mostu powietrznego” oraz działania związane 
z dekontaminacją, uruchomieniem rezerw krwi itp. 
 

BYŁO BEZPIECZNIE 
Biorąc pod uwagę ogólnoświatową rangę wydarzenia, czas trwania oraz liczbę pielgrzymów 
(wg szacunków ok. 3 miliony w kulminacyjnym momencie), należy podkreślić, że zakres  
i sposób przygotowań do ŚDM zapewnił bezpieczny i spokojny przebieg wszystkich 
uroczystości.  
 
Wypracowane rozwiązania i procedury oraz doświadczenia nabyte przez Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie – 
stanowią ogromny potencjał, który będzie można wykorzystywać w przyszłości. 
 

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 
Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze. Mając je na uwadze oraz dostrzegając 
konieczność spełnienia standardów europejskich w zakresie funkcjonowania numeru 
alarmowego 112, podjęliśmy szereg działań usprawniających system powiadamiania 
ratunkowego w województwie.  

 
 



 

 
 

112 A ŚDM 
Istotnym osiągnięciem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie było 
przygotowanie techniczne i organizacyjne w zakresie zwiększonego ruchu alarmowego na 
numerze 112, związanego z organizacją ŚDM w Małopolsce. Zastosowanie nowych technologii 
pozwoliło m.in. na szybsze zaangażowanie służb ratunkowych do powstałego zdarzenia.  
Jak wiemy, Centra Powiadamiania Ratunkowego w całej Polsce pełnią również ważną rolę 
w selekcji połączeń zasadnych, pomyłkowych i fałszywych. 
 

LEPSZY MODEL 112 
Uzupełnieniem całości funkcjonującego systemu powiadamiania ratunkowego jest podpisanie 
26 września 2016 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza 
Błaszczaka dokumentu informującego o przejściu na model docelowy obsługi zgłoszeń 
alarmowych kierowanych na numer alarmowy 112, a następnie przekazywanie ich z Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego do Policji i Państwowej Straży Pożarnej, za pomocą interfejsu 
komunikacyjnego (elektronicznie) – od 31 października 2016 r. 
 

112 ZAMIAST 99X 
Osiągnięcie przez system powiadamiania ratunkowego gotowości do funkcjonowania 
w modelu docelowym pozwala na planowanie dalszych kroków w rozwoju systemu. Dlatego 
głównym celem Centrum Powiadamiania Ratunkowego na przyszły rok jest przejęcie obsługi 
numerów alarmowych służb 99X. Przedsięwzięcie to zwiększy skuteczność całego systemu 
powiadamiania ratunkowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


