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1. Podstawowe informacje o regionie 

Wielkopolska to drugie co do wielkości (29,8 tys. km2) i trzecie pod względem liczby mieszkańców 
(3 475,3 tys. osób na koniec 2015 roku) województwo w Polsce, zlokalizowane w jej centralno-zachodniej 
części, na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej. Region 
położony jest w większości na terenie nizinnym z nielicznymi wzgórzami (w części południowej) oraz 
licznymi skupiskami jezior (w części północnej i środkowej) i kompleksami leśnymi (głównie w części 
północnej). Znaczną powierzchnię województwa zajmują użytki rolne – 64,7% (więcej niż średnio w kraju 
w 2014 roku – 59,9%) oraz grunty leśne, tereny zadrzewione i zakrzewione – 26,7% (w kraju 30,9%). 
Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 5,2% powierzchni. 

Administracyjnie region sąsiaduje z województwami: zachodniopomorskim i pomorskim (od 
północy), kujawsko-pomorskim i łódzkim (od wschodu), opolskim i dolnośląskim (od południa) oraz 
lubuskim (od zachodu). W jego skład wchodzi 226 gmin skupionych w 35 powiatach (4 z nich to miasta na 
prawach powiatu: Poznań, Kalisz, Konin i Leszno). 

Wielkopolska jest regionem o średniej gęstości zaludnienia (8. miejsce w kraju), jednak wartość 
wskaźnika systematycznie rośnie. W 2015 roku na 1 km2 powierzchni ogólnej województwa przypadało 
116,5 osób (w Polsce analogiczna wartość wyniosła 122,9). Wskaźnik gęstości zaludnienia powierzchni 
zabudowanej i zurbanizowanej był z kolei dość niski, wynosząc w 2014 roku 2 231 os./km2, co plasowało 
region na 10. miejscu w kraju.  

Ponad połowa ludności mieszka w 111 miastach – 54,9% (stan na koniec 2015 roku), jednak wartość 
ta systematycznie maleje. Rośnie z kolei liczba mieszkańców terenów wiejskich. Do największych miast  
w regionie zalicza się Poznań (542,3 tys. mieszkańców), będący stolicą województwa, a także Kalisz  
(102,8 tys. mieszkańców), Konin (75,9 tys.), Piła (74,1 tys.), Ostrów Wlkp. (72,6 tys.), Gniezno (69,3 tys.)  
i Leszno (64,6 tys.). W strukturze osadniczej dominuje aglomeracja poznańska. Województwo wyróżnia 
także duża liczba miast małych i średnich, skupiających poniżej 10 tys. mieszkańców (73 ośrodki). 

2. Gospodarka 

Wielkopolska zaliczana jest do grona najprężniej rozwijających się gospodarczo województw  
w Polsce, o czym świadczą wartości podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego. Pod względem 
produktu krajowego na mieszkańca oraz wytworzonej wartości dodanej, jak i dynamiki ich wzrostu, 
znajduje się w ścisłej czołówce, osiągając wyższe wskaźniki ekonomiczne w porównaniu do średnich 
wartości dla kraju. Gospodarka regionu wyróżnia się konkurencyjnością w skali kraju, otwartością  
na rynki międzynarodowe i zdywersyfikowaniem. Charakteryzuje ją silnie rozwinięty i gałęziowo 
zróżnicowany przemysł, efektywne i wydajne wysokotowarowe rolnictwo oraz dynamicznie rozwijający 
się sektor usług, w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych. 

Wśród podstawowych korzystnych czynników wzrostu gospodarczego Wielkopolski wymienić 
można m.in.: dogodne położenie komunikacyjne, w tym obecność rozwiniętych szlaków tranzytowych  
na linii wschód-zachód i międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, rozwiniętą infrastrukturę 
społeczną i kapitału ludzkiego, bogactwo zasobów naturalnych, wysoki poziom przedsiębiorczości, 
rosnącą rolę turystyki biznesowej, czy wreszcie wysokie kwalifikacje zasobów pracy przy jednoczesnym 
niskim koszcie pracy. Wśród wyzwań rozwojowych można wyróżnić natomiast niewystarczający  
i niesatysfakcjonujący poziom innowacyjności, brak odpowiedniego wykorzystania potencjału badawczo-
rozwojowego wielkopolskich uczelni, niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, słabe 
skomunikowanie północnych i południowych rejonów województwa z jego stolicą, jak również wysoki 
stopień polaryzacji rozwoju poszczególnych części regionu.  

W ujęciu przestrzennym gospodarkę województwa cechuje występowanie znacznych dysproporcji 
rozwojowych. Bardzo pozytywnie wyróżniają się obszary obejmujące miasta na prawach powiatu wraz  
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z powiatami otaczającymi, w tym: Poznań, Konin, Leszno i Kalisz. Zdecydowanym biegunem wzrostu  
w Wielkopolsce jest aglomeracja poznańska. Aglomeracja dominuje przede wszystkim w sferach: 
produkcyjnej, usługowej – w tym związanej z usługami wyższego rzędu, instytucji otoczenia biznesu, 
administracyjnej, nauki i kultury, decydując o pozycji konkurencyjnej całego regionu. W pozostałych 
miastach subregionalnych charakterystyczna jest koncentracja działalności gospodarczej, w tym 
podmiotów bazujących na zasobach wykwalifikowanych kadr. Powiaty o wyższym poziomie rozwoju 
gospodarczego zlokalizowane są przede wszystkim w centralnej i południowo-zachodniej części 
województwa, a także w okolicach kluczowych biegunów wzrostu. Jednostki o najniższym poziomie 
rozwoju położone są natomiast w dalszej odległości od większych miast, na peryferiach regionu, 
szczególnie w jego północnej i wschodniej części (złotowski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, 
słupecki, kolski i turecki). 

Wskaźniki makroekonomiczne 

Wysoki potencjał gospodarki Wielkopolski podkreślają wybrane wskaźniki makroekonomiczne. O ile 
Wielkopolska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w Polsce, to już niekoniecznie posiada 
wysoką pozycję pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, która byłaby zbliżona statystycznie do 
regionów innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Podstawowym wskaźnikiem świadczącym o kondycji gospodarki jest wartość produktu krajowego 
brutto per capita w cenach bieżących. Zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych GUS w 2013 roku region  
z wartością 46 135 zł zajmował pod tym względem 3. lokatę w kraju (za województwami: mazowieckim  
i dolnośląskim). Wartość ta stanowiła 107,2% średniej wartości dla Polski oraz 72,0% średniej unijnej. 
Jeszcze w 2007 roku analogiczny wskaźnik stosunku do średniej UE wynosił 57%. Oznacza to, iż dystans  
w poziomie rozwoju Wielkopolski względem UE nadal pozostaje duży, jednak ulega systematycznemu 
zmniejszaniu. Prognozuje się, że w kolejnych latach region przekroczy próg 75% PKB UE. 

 

Ryc. 1. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku w Polsce według podregionów i województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 



PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

5 
 

Opublikowane w styczniu 2016 roku przez Główny Urząd Statystyczny wstępne szacunki produktu 
krajowego brutto według województw za 2014 rok (w cenach bieżących) wskazują na kontynuację 
trendu wzrostowego w kolejnym roku. Potwierdzeniem wzrastającego potencjału gospodarczego 
Wielkopolski jest dynamika PKB pc, którego wartość wynosi 48 014 zł (tj. 107,5% średniej dla Polski oraz 
73,1% średniej unijnej wyrażonej w PPS UE-28=100). Uwzględniając wstępne szacunki GUS za 2014 rok, 
największy przyrost PKB pc w okresie 3-letnim (2011-2014) nastąpił właśnie w Wielkopolsce, wynosząc 
12,3%. Dla porównania wzrost PKB pc dla Polski wyniósł w tym okresie 9,9%. 

Łącznie w 2013 roku w regionie wytworzono PKB o wartości 159,8 mld zł (w cenach bieżących), co 
stanowiło 9,6% wartości dla całego kraju (1 656,3 mld zł; 3. miejsce za mazowieckim – 21,9% i śląskim – 
12,7%). Oznacza to, iż Wielkopolska ma potencjał zbliżony do takich państw jak Litwa, Słowenia czy 
ponad 90-milionowa Etiopia. Blisko połowa PKB regionu została wytworzona w stolicy województwa  
i podregionie poznańskim (odpowiednio 29,7% i 19,7%), natomiast reszta w czterech pozostałych 
podregionach (15,3% w podregionie kaliskim, 13,6% w konińskim, 13,3% w leszczyńskim i tylko 8,4%  
w pilskim). Fakt ten potwierdza dysproporcje w rozkładzie potencjału gospodarczego na obszarze całego 
województwa. Zgodnie z opublikowanymi w styczniu 2016 roku szacunkami PKB według województw, 
 w 2014 roku wartość PKB w Wielkopolsce wyniosła 166,6 mld zł, co stanowiło 9,7% wartości dla Polski. 

Ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym obrazującym kondycję rodzimej gospodarki jest 
wartość dodana brutto. Struktura udziału poszczególnych sektorów w wytworzeniu WDB wskazuje, iż 
gospodarkę Wielkopolski zaliczyć można do grona gospodarek tradycyjnych. Rozkład wartości dodanej  
w regionie (łączna wartość: 141,9 mld zł w 2013 roku) na poszczególne sektory wskazuje, iż największą 
rolę przy jej wytworzeniu odgrywa sektor usług (59,7%), w tym w szczególności sekcje G-L (37,5%),  
a następnie przemysł i budownictwo (35,9%) oraz rolnictwo (4,4%). W odniesieniu do wskaźników 
krajowych Wielkopolskę cechuje zdecydowanie wyższy udział przemysłu i budownictwa (33,5% dla kraju) 
oraz rolnictwa (3,1% dla kraju) kosztem usług (63,3% dla kraju, w tym sekcji G-L na poziomie 38,7%). 
Nawiązując do zmian udziałów poszczególnych sektorów w tworzeniu WDB w latach 2010-2013, można 
wskazać na pewne prawidłowości w zmianach struktury gospodarki w Wielkopolsce: systematycznie 
wzrasta udział sektora usług i rolnictwa kosztem przemysłu i budownictwa. 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2013 roku wyniosła 104,4 tys. zł, co stanowiło 97,5% 
średniej wartości dla kraju – świadczy to o niższej produktywności pracy w Wielkopolsce w stosunku  
do pozostałej części Polski. Wśród poszczególnych podregionów wyróżnia się tu Poznań z wartością 
124,3% średniej krajowej i podregion poznański z wartością 108,1%. Wśród pozostałych jednostek 
analogiczna wartość waha się w przedziale od 81,5% w podregionie kaliskim do 86,4% w pilskim. 
Pozytywnym zjawiskiem związanym z produktywnością pracy jest dynamicznie rosnący wskaźnik WDB 
przypadający na 1 pracującego. Od 2010 wzrósł on z poziomu 88,9 tys. zł, tj. o 17,3%. 

Przedsiębiorczość 

Dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość jest cechą wyróżniającą wielkopolską gospodarkę. 
Charakteryzują ją jednocześnie zjawiska pozytywne i negatywne. Wśród pozytywnych, które 
zdecydowanie przeważają w regionie, wyróżnić można m.in.: szybki i stabilny przyrost liczby podmiotów 
sektora MŚP, korzystną strukturę rodzajową firm, ich rosnący potencjał ekonomiczno-wytwórczy, 
długotrwałe tradycje wielu branż i działalności, wysoką produktywność przedsiębiorstw, wysoki poziom 
nakładów inwestycyjnych związany m.in. z niemalejącym zainteresowaniem Wielkopolską ze strony firm 
dużej i średniej wielkości (w tym dalsze angażowanie kapitału zagranicznego), wysokie kwalifikacje 
pracowników przy relatywnie niskich kosztach pracy, wzrost zdolności przedsiębiorców do wykorzystania 
funduszy unijnych (w tym instrumentów zwrotnych typu JEREMIE), a także zwiększanie się 
zaangażowania samorządów w rozwój przedsiębiorstw. Wśród zjawisk negatywnych charakteryzujących 
gospodarkę uwagę zwraca w szczególności: niedostateczne wyposażenie kapitałowe dużej części firm, 
mała liczebność firm wysokiej technologii, niska innowacyjność przedsiębiorstw, słabe wykorzystanie 
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rodzimego potencjału badawczo-rozwojowego, niewystarczające powiązania między przedsiębiorstwami 
oraz przedsiębiorstwami a sektorem badawczo-rozwojowym, opór społeczny przed nowymi 
inwestycjami, a także słaby rozwój wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu. 

Pochodną wpływu powyższych czynników jest aktualny stan ilościowy wielkopolskich 
przedsiębiorstw. W 2015 roku na Wielkopolskę przypadało około 9,8% podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w całym kraju w rejestrze REGON, tj. 409,9 tys. jednostek, z czego około 180 tys. 
stanowiły tzw. przedsiębiorstwa aktywne (niecałe 45%). Sytuowało to region na 3. miejscu w Polsce  
za województwem mazowieckim i śląskim. Generalnie w Wielkopolsce w ostatnich latach przyrost liczby 
podmiotów gospodarczych następuje nieco szybciej niż w kraju – w okresie 2012-2015 odnotowano 
wzrost o 5,6%, przy analogicznej wartości 5,3% dla Polski. W ogólnej liczbie podmiotów w 2015 roku 
dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (300,8 tys.) wobec osób prawnych  
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (109,1 tys.). Ponad 97,5% podmiotów 
gospodarki narodowej (tj. 400,2 tys.) reprezentowało sektor prywatny. 

W przeliczeniu na 10 tys. ludności w regionie w 2015 roku zarejestrowanych było 1 179 podmiotów, 
co stanowiło 108,3% wartości w kraju (1 089 podmiotów). Uwzględniając podział na podregiony, 
najwyższe wartości wskaźników dotyczyły w szczególności Poznania (2 006) i podregionu poznańskiego 
(1 308), zaś najniższe podregionów: pilskiego (866), konińskiego (911) i kaliskiego (956). 

Województwo od dawna przyciąga zagranicznych oraz polskich inwestorów, którzy zauważają 
zgromadzony tu potencjał. Wpływ na koncentrację inwestycji zagranicznych ma m.in. bezpośrednie 
sąsiedztwo Niemiec, będących głównym aktorem wymiany handlowej z Polską, oraz coraz gęstsza 
infrastruktura drogowa i kolejowa o wysokich parametrach eksploatacyjnych. Nie bez przyczyny w 2015 
roku najwięcej podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (poza 
Mazowszem) zlokalizowanych było w zachodniej części kraju, w tym w województwie wielkopolskim 
(2,05 spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 1 000 mieszkańców). W szczególności Wielkopolska 
wyróżnia się tu wysoką liczbą przedsiębiorstw dużych z kapitałem zagranicznym (155 jednostek).  

Nakłady inwestycyjne 

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej (w cenach bieżących), których celem 
jest głównie wyposażenie, doposażenie lub unowocześnienie istniejących obiektów majątku trwałego 
przedsiębiorstw, w 2014 roku w Wielkopolsce wyniosła 22 386,5 mln zł. Stanowiło to 8,9% wartości 
krajowej, co plasowało region na 3. miejscu w kraju. W odniesieniu do 2011 roku nakłady zwiększyły się  
o 7,5% (w Polsce o 3,1%). W przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wartość nakładów 
inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosła 6 452 zł, tj. o 6,9% więcej niż w 2011 
roku. Analogiczny wskaźnik dla poziomu kraju był bardzo zbliżony i wyniósł 6 516 zł. Relacja nakładów 
inwestycyjnych do PKB w cenach bieżących wyniosła natomiast 13,4%. 

W 2014 roku największy odsetek nakładów inwestycyjnych przypadł na usługi – 11 435,7 mln zł (tj. 
51,1%), w tym w szczególności na: transport i gospodarkę magazynową (3 207,2 mln zł – 14,3%), obsługę 
rynku nieruchomości (2 879,8 mln zł – 12,9%) oraz handel i naprawę pojazdów samochodowych (1 776,4 
mln zł – 7,9%). Znaczne nakłady ponoszono również w sektorze przemysłu – 9 522,3 mln zł (42,5%). 
Mniejsze środki inwestycyjne przeznaczono na budownictwo – 446,6 mln zł (2,0%) oraz rolnictwo, 
leśnictwo i łowiectwo – 981,8 mln zł (4,4%). W 2014 roku w stosunku do 2011 roku w Wielkopolsce 
zaobserwowano wzrost nakładów inwestycyjnych w przemyśle, przy równoczesnym spadku nakładów  
w budownictwie. Niewielki spadek wystąpił w usługach, w tym m.in. w takich dziedzinach jak: transport  
i gospodarka magazynowa, działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz w usługach nierynkowych. 
Wzrost analogicznych wartości nastąpił z kolei w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, 
obsłudze rynku nieruchomości, handlu oraz innych usługach rynkowych. Analizując wielkość wydatków 
inwestycyjnych na działalności B+R w relacji do PKB, to w 2014 roku wyniosła ona 0,64%, przy czym 
0,21% stanowiło relację dotyczącą sektora przedsiębiorstw. Uwzględniając natomiast podział na sektor 
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prywatny i publiczny, większość nakładów inwestycyjnych poniesiona została w sektorze prywatnym – 
15 826 mln zł, tj. 70,7%, podczas gdy w sektorze publicznym zaledwie 6 561 mln zł, tj. 29,3%. W ostatnich 
latach obserwowany jest wzrost udziału wydatków w sferze przedsiębiorstw.  

Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w Wielkopolsce jest m.in. efektem 
inwestycji zagranicznych. Kapitał zagraniczny stanowi jeden z ważniejszych czynników rozwoju regionu,  
w kontekście wzrostu innowacyjności i modernizacji regionalnej gospodarki, a także tworzenia nowych 
oraz rozwoju istniejących miejsc pracy. Według szacunków do końca 2014 roku aż 8,0% kapitału 
zagranicznego zainwestowano w Wielkopolsce (3. miejsce za mazowieckim – 49,6% i śląskim – 8,3%). 

3. Kapitał ludzki i społeczny 

Sytuacja demograficzna 

Zachodzący obecnie proces zmian w naturalnym ruchu ludności rzutuje na ulegającą ciągłym 
przekształceniom strukturę osadniczą regionu. Zmiana modelu rodziny (spadek liczby i natężenia 
urodzeń, spadek liczby zawieranych małżeństw), migracje ludności przejawiające się odpływem ludności 
za granicę, zmniejszonym napływem ludności ze wsi do miast; oraz starzenie się społeczeństwa 
oddziaływują na różne płaszczyzny życia, w tym na rynek pracy, rynek mieszkaniowy, system ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, edukacji, czy system transportowy. Zjawisko starzenia się ludności oraz ciągły 
wzrost liczby osób w wieku emertytalnym będą w niedalekiej przyszłości stanowić wyzwanie dla polityki 
społecznej, szczególnie w kontekście dostępności wysokiej jakości usług medycznych i opiekuńczych.  

W województwie obserwuje się stały przyrost liczby ludności. W 2015 roku region zamieszkiwało 
3 475,3 tys. osób, co w porównaniu z 2011 rokiem oznacza wzrost o 0,6%. Największy przyrost ludności 
odnotowano w powiecie poznańskim (wzrost o 28,1 tys. osób, tj. o 7,7%), powiecie leszczyńskim (o 1,7 
tys. osób, tj. o 3,2%), konińskim (o 1,4 tys. osób, tj. 1,1%) oraz szamotulskim (o 1,3 tys. osób, tj. 1,4%). 
Utrzymujące się niezmiennie dodatnie saldo migracji oraz przyrost naturalny są podłożem pozytywnych 
tendencji demograficznych występujących na tych obszarach. Spadkiem liczby ludności na przestrzeni 
ostatnich lat charakteryzowały się natomiast powiaty usytuowane w północnej oraz zachodniej części 
regionu. Największy ubytek liczby mieszkańców dotyczył największych miast: Poznania (spadek o 11,2 
tys. osób, tj. o 2,0%), Konina (o 2,3 tys. osób, tj. o 3,0%) oraz Kalisza (o 2,3 tys. osób, tj. o 2,2%). 

W ujęciu przestrzennym Wielkopolska odznacza się znacznym zróżnicowaniem pod względem 
zagęszczenia ludności. W regionie istnieją obszary o dużej koncentracji ludności, do których należą: 
miasta na prawach powiatu oraz powiat poznański, ostrowski i jarociński. Najsłabiej zaludnione tereny to 
powiaty położone w północnej części Wielkopolski. W 2015 roku na 1 km2 powierzchni województwa 
przypadało przeciętnie 116,5 osób. Najwyższą wartość wskaźnika zarejestrowano w Poznaniu (2 071 
os./km2), a najniższą w powiecie złotowskim (42 os./km2). Wartość wskaźnika gęstości zaludnienia 
powierzchni zabudowanej i zurbanizowanej w 2014 roku utrzymywała się na poziomie 2 231 os./km2. 

Zjawiskiem charakterystycznym dla regionu jest suburbanizacja – efekt wzrostu liczby ludności 
obszarów wiejskich oraz mniejszych miast usytuowanych w pobliżu największych ośrodków miejskich.  
W wyniku tego zjawiska obniżeniu ulega wartość wskaźnika urbanizacji. W 2015 roku tereny miejskie 
zamieszkiwało 1 190,7 osób, co stanowiło 54,9% populacji województwa. Udział ludności wiejskiej, który 
z roku na rok zwiększa się, wyniósł 45,1%. Na obszarach wiejskich notuje się ponadto dodatnie saldo 
migracji stałej gminnej i międzypowiatowej. Poszczególne powiaty cechują się dużym zróżnicowaniem 
udziału ludności miejskiej w liczbie mieszkańców ogółem. Obszarami najbardziej zurbanizowanymi (około 
60% ludności miejskiej), poza miastami na prawach powiatu, są powiaty: pilski i krotoszyński. Wysokim 
udziałem i największą liczbą ludności wiejskiej cechują się powiaty: leszczyński (91%) i kaliski (98%), co  
po części wynika ze specyfiki tych jednostek jako powiatów okalających miasta na prawach powiatu.  

Na zmianę populacji na obszarze regionu istotny wpływ ma również ruch migracyjny (wewnętrzny, 
jak i zagraniczny). Wejście Polski do Unii Europejskiej stanowiło ważny impuls do migracji Wielkopolan za 
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granicę, głównie do takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia oraz Irlandia. Wielkość emigracji 
stale wzrasta, chociaż jej dynamika ulega zmniejszeniu. Od 2009 roku w całym województwie utrzymuje 
się ujemne saldo migracji zagranicznej na pobyt stały. W 2014 roku było to -1 308 osób. Wartość 
wskaźnika liczona na 10 000 ludności wyniosła w 2015 roku -0,3 wobec 1,8 w 2012 roku. W ramach ruchu 
wewnętrznego największy napływ migracyjny zarejestrowano w powiecie poznańskim (9 608),  
a największy odpływ w Poznaniu (7 127). W ruchach międzywojewódzkich głównym kierunkiem emigracji 
Wielkopolan były województwa dolnośląskie oraz mazowieckie. W Wielkopolsce natomiast najczęściej 
osiedlali się przedstawiciele kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego. 

W województwie wielkopolskim w 2015 roku kontynuowana była tendencja związana  
z przesunięciami w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. Zmniejszył się odsetek 
ludności w wieku produkcyjnym (o 1,5 p.proc. w stosunku do 2012 roku), kosztem zwiększenia udziału 
grupy poprodukcyjnej (o 1,7 p.proc.), podczas gdy odsetek dzieci i młodzieży (osoby od 0 do 17 lat) 
pozostał na względnie podobnym poziomie. W 2015 roku udział osób w wieku produkcyjnym wyniósł 
62,6%, w wieku poprodukcyjnym 18,2%, zaś przedprodukcyjnym 19,2%. Wskaźnik obciążenia 
demograficznego osób w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, który od kilku lat 
utrzymuje tendencję wzrostową, wyniósł w przypadku regionu 59,7%. 

Współczynnik urodzeń żywych liczony na 1 000 ludności w 2015 roku kształtował się na poziomie 
10,6‰, podczas gdy współczynnik zgonów wyniósł 9,55‰. Utrzymująca się w Wielkopolsce przewaga 
urodzeń żywych nad liczbą zgonów stanowi o dodatnim przyroście naturalnym. Współczynnik  
w przeliczeniu na 1 000 ludności wyniósł 1,0‰, przyjmując najniższy poziom w ciągu ostatnich 10 lat. 

Rynek pracy 

Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim od kilku lat pozostaje korzystna. Liczba 
pracujących systematycznie się zwiększa. Wzrasta też przeciętne zatrudnienie oraz wynagrodzenie 
brutto. Stopa bezrobocia niezmiennie utrzymuje się na najniższym poziomie w kraju. W Wielkopolsce 
notuje się także spadek obciążenia osób pracujących przez ludność niepracującą. 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w Wielkopolsce w 2014 roku mieszkało 
1 442 tys. aktywnych zawodowo osób w wieku 15 lat i więcej (w 2015 roku – 1 385 tys. osób). Wśród tej 
grupy zawodowo pracujący stanowili 92,3%, a pozostający bez pracy 7,7%. Współczynnik aktywności 
zawodowej wyniósł 57,7%, przyjmując różne wartości w zależności od płci (48,5% wśród kobiet, 67,8% 
wśród mężczyzn). Osoby bierne zawodowo stanowiły 40% ludności w wieku 15 lat i więcej. Główną 
przyczyną bierności zawodowej była emerytura, a także nauka i uzupełnianie kwalifikacji oraz choroba  
i niepełnosprawność. W mniejszym stopniu jako przyczynę podawano długotrwałe poszukiwanie pracy. 

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosła 1 412,7 tys. (razem  
z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) i wzrosła o 4,6% wobec 2012 roku. 
Wielkopolska pod względem liczby pracujących uplasowała się na 3. miejscu po mazowieckim i śląskim, 
koncentrując 9,9% ogółu pracujących w kraju. Wskaźnik określający pracujących na 1 000 ludności 
według faktycznego miejsca pracy osiągnął wartość 406,8. Ponad połowa pracujących w regionie (53,9%) 
była zatrudniona w sektorze szeroko pojętych usług (m.in.: handel, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości). Z sektorem przemysłu i budownictwa związanych było 30,9% pracujących, a sektorem 
rolnictwa, leśnictwa łowiectwa i rybactwa 15,2% ogółu pracujących. 

Wskaźnik zatrudnienia ogółem (osób w wieku 15 lat i więcej) w Wielkopolsce wyróżnia tendencja 
wzrostowa. W 2015 roku kształtował się na poziomie 54,2%. W odniesieniu do 2012 roku nastąpił wzrost 
o 1,8 p.proc. Miernik przyjmował różne wartości w zależności od płci (kobiety – 45,5%, mężczyźni – 
63,6%). Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 kształtował się natomiast na poziomie 65,4% (wobec 
61,0% w 2012 roku). Wyższy wskaźnik dotyczył mężczyzn (73,7%), zaś niższy kobiet (57,3%). 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 roku kształtowała się w Wielkopolsce na poziomie 
6,2% i pozostała najniższą w Polsce. Jej wartości były jednak bardzo zróżnicowane w poszczególnych 
powiatach. Najwyższe notuje się niezmiennie w północnej i wschodniej części regionu, tj. w powiecie 
konińskim (15,3%), złotowskim (13,0%) i kolskim (12,8%). Na drugim biegunie znajduje się Poznań oraz 
powiat poznański, które od lat cechują najniższe wartości stopy bezrobocia (odpowiednio 2,4% i 2,9%). 
To powiaty rozwinięte gospodarczo, które skupiają dużą liczbę przedsiębiorstw oferujących największą i 
najbardziej zróżnicowaną liczbę miejsc pracy. Niskim poziomem bezrobocia charakteryzuje się też powiat 
kępiński (2,7%), któremu jednak towarzyszy jednoczesny najniższy w regionie poziom wynagrodzeń. 

Jakość życia 

Jakość życia determinowana jest stopniem zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, 
który mierzony jest za pomocą wskaźników obiektywnych, jak: przeciętne trwanie życia, współczynnik 
umieralności, czy stopień ubóstwa oraz wskaźników subiektywnych, tj. stopnia zadowolenia z warunków 
życiowych, poziomu stresu itp. Pochodną odpowiedniej jakości życia jest również obecność w regionie 
odpowiedniej infrastruktury społecznej. 

Sytuacja materialna wielkopolskich gospodarstw domowych ulega poprawie. Przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny (przeznaczany na wydatki na towary i usługi) na 1 osobę w gospodarstwach  
w 2014 roku kształtował się na poziomie 1 268,78 zł wobec 1 206,72 zł w 2013 roku. Pod tym względem 
Wielkopolska znalazła się na 8. miejscu w kraju. Dochód do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca wyniósł 
27 171 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 0,9%. W 2014 roku zarejestrowano pogorszenie 
wskaźników zagrożenia ubóstwem materialnym – wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym osiągnął  
w 2014 roku poziom 21,7% (19,3% w 2013 roku) przy granicy ustalonej na poziomie 50% średnich 
wydatków ogółu gospodarstw domowych. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym, czyli odsetek osób 
w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej minimum egzystencji, wyniósł natomiast 10,1% 
wobec 8,9% w 2013 roku. Aż 16,4% osób w gospodarstwach domowych żyło poniżej granicy ubóstwa. 

Według badania spójności społecznej przeprowadzonego w 2015 roku przez GUS zadowolonych  
ze swojego życia było prawie 80% osób w wieku 16 lat lub więcej. Poziom zadowolenia był zróżnicowany 
społecznie. Najbardziej zadowolone ze swojego życia były osoby młode, dobrze wykształcone, 
mieszkające w dużych miastach. W podziale na grupy społeczne najwyższy poziom satysfakcji życiowej 
cechował uczniów i studentów (87% badanych) a najniższy rencistów (56% badanych) i bezrobotnych 
(64% badanych). Głównym źródłem niezadowolenia była sytuacja finansowa, w tym dochody. 

Według stanu na koniec września 2015 roku w województwie wielkopolskim wychowanie 
przedszkolne organizowały 1 849 placówki (o 46 mniej niż w poprzednim roku szkolnym). W roku 
szkolnym 2015/16 wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 113,3 tys. dzieci (spadek o 9,5%  
w porównaniu z rokiem wcześniejszym), w tym 103,3 tys. dzieci w wieku 3-5 lat. Odsetek dzieci  
w placówkach wychowania przedszkolnego w wieku 3-5 lat wynosił 83,5% (2014 rok) i w porównaniu  
do 2011 roku wzrósł o 10,5 p.proc. Ponad połowa placówek wychowania przedszkolnego (51,6%) 
usytuowana była na wsi, jednak zdecydowanie więcej dzieci uczęszczało do przedszkoli w miastach. 
Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (dzieci w wieku 3-5 lat) na wsi kształtował się  
na poziomie 63,0%, zaś w miastach 102,9%. 

W roku szkolnym 2015/16 na obszarze województwa wielkopolskiego działalność prowadziły 1 223 
szkoły podstawowe (o 4 mniej niż w okresie 2012/13). Placówki te są systematycznie likwidowane, co 
jest tendencją obserwowaną się we wszystkich podregionach z wyjątkiem miasta Poznania. Jakość 
kształcenia w szkołach podstawowych mierzona wynikiem sprawdzianu szóstoklasistów w Wielkopolsce 
wskazuje na niesatysfakcjonujący poziom edukacji na tym etapie w regionie – uczniowie osiągają coraz 
niższe wyniki. We wrześniu 2015 roku rozpoczęło naukę o 3,9% pierwszoklasistów więcej. Miało to 
związek z obowiązującą wówczas ustawą o systemie oświaty zgodnie, z którą edukację w pierwszej klasie 
rozpoczęły jednocześnie dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku oraz w 2009 roku. Liczba uczniów 
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przypadających na jedną szkołę podstawową charakteryzuje się tendencją rosnącą i w 2015 roku  
w regionie wyniosła 203 (170 w 2012 roku). W gimnazjach notuje się natomiast spadek liczby uczniów. 
Wskaźnik liczby uczących się dzieci w wieku od 13 do 15 lat w gimnazjach w stosunku do ogółu osób w tej 
grupie wiekowej w regionie maleje. Liczba uczniów przypadających na jeden oddział w wielkopolskich 
szkołach była większa w gimnazjach niż w szkołach podstawowych – odpowiednio 21 i 19 osób. 

W Wielkopolsce zlokalizowanych jest blisko 566 szkół ponadgimnazjalnych o różnych typach 
kształcenia. Większość z nich stanową licea ogólnokształcące – 32,5%, natomiast 29,8% to technika,  
a 20,0% zasadnicze szkoły zawodowe. Lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych w województwie wskazuje 
na stosunkowo dobrą dostępność przestrzenną placówek. Najwięcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
dla młodzieży kształciło się w 2015 roku w technikach (40,1% ogółu uczniów), a następnie w liceach 
ogólnokształcących (37,6%) i w zasadniczych szkołach zawodowych (19,9%). W województwie egzamin 
maturalny w 2015 roku zdało 73% maturzystów, tj. o 7 p.proc. mniej niż w 2012 roku.  

Wielkopolskę charakteryzuje duży potencjał akademicki, w tym lokalizacja znacznej liczby uczelni 
wyższych o różnym profilu kształcenia. Rok akademicki 2015/16 zainaugurowało 35 szkół wyższych,  
w tym 13 publicznych. Kształciło się 140,1 tys. studentów (o 2,0% mniej niż rok wcześniej). Większość 
studentów stanowiły kobiety tj. 59,4%. Liczba studentów wykazuje w ostatnich latach tendencję 
spadkową – na 1 000 ludności w 2015 roku studiowały 382 osoby, gdy 4 lata wcześniej były to 462 osoby. 

W 2014 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowały 63 szpitale ogólne, które dysponowały 
15,7 tys. łóżkami (14,6 tys. w 2013 roku). W przeliczeniu na 10 000 ludności w 2014 roku przypadało 45,1 
łóżek wobec 42,3 łóżek rok wcześniej. Na 1 łóżko przypadały 222 osoby, a w stosunku do roku 
poprzedniego nastąpił spadek o 15 osób. Jeśli tendencja spadkowa tego wskaźnika utrzyma się w latach 
następnych, oznaczać to będzie zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej. 

Turystyka i kultura 

Turystyka to ważny dział gospodarki zarówno dla samorządów terytorialnych, jak i podmiotów, 
których działalność nakierunkowana jest na obsługę turystów. W roku 2015 w województwie 
wielkopolskim udzielono 3 378 tys. noclegów, w tym 85,1% turystom krajowym oraz 14,9% 
zagranicznym. Liczba udzielanych corocznie noclegów generalnie rośnie, choć jest zależna od wielu 
czynników, w tym głównie organizacji dużych imprez czy wydarzeń kulturalnych. Liczba turystów,  
w szczególności zagranicznych, także ulega wahaniom. 

Wykorzystanie walorów turystycznych regionu zależy od dostępnej oferty turystycznej oraz stanu  
i jakości bazy noclegowej. W 2015 roku w województwie wielkopolskim oferowano łącznie 42,9 tys. 
miejsc noclegowych w 701 turystycznych obiektach noclegowych, z czego 528 stanowiły obiekty 
całoroczne. W porównaniu do innych województw baza noclegowa w Wielkopolsce jest rozwinięta  
na średnim poziomie, biorąc pod uwagę liczbę oferowanych obiektów i miejsc noclegowych (5. miejsce  
w kraju za województwami: pomorskim, małopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim) i nie 
przekłada się na wielkość ruchu turystycznego (7. miejsce jeśli chodzi o miejsca noclegowe oraz 
korzystających z noclegów). Liczba miejsc noclegowych w przeliczeniu na 1 tys. ludności w 2015 roku 
wyniosła 12,3 i była niższa od średniej krajowej (18,5). 

Kultura jest obszarem życia publicznego, kształtującym charakter i tożsamość danej zbiorowości, 
zwłaszcza w odniesieniu do poziomu lokalnego. Zwiększa ponadto atrakcyjność turystyczną regionu, 
wpływając na jakość życia mieszkańców, i przyciąga turystów. Kultura kształtuje również kapitał 
społeczny, przez co pośrednio przyczynia się do rozwoju społecznego regionu i podnosi jego 
konkurencyjność. Działalność kulturalną w regionie prowadzi wiele różnych podmiotów. Są to między 
innymi: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki twórcze, szkoły i uczelnie 
wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, firmy i osoby prywatne. W Wielkopolsce odbywa się wiele 
wydarzeń o charakterze kulturalnym, jednak liczba ich uczestników nie wyróżnia regionu w skali kraju. 
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W 2015 roku na terenie województwa znajdowało się 91 muzeów (3. miejsce w kraju  
za małopolskim i mazowieckim), które odwiedziło ponad 1,2 mln osób (7. miejsce). Liczba zwiedzających 
w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców była bardzo niska i wyniosła 349 osób (14. miejsce), przy średniej 
krajowej rzędu 866 osób. W Wielkopolsce w 2015 roku funkcjonowały 44 kina stałe. Pod względem ich 
liczby oraz liczby seansów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (48) województwo uplasowało się na 4. 
miejscu w kraju. Sukcesywnie zmniejsza się również liczba bibliotek (689 w 2015 roku). Liczba 
czytelników bibliotek w przeliczeniu na 1 tys. ludności Wielkopolski (153) znalazła się poniżej średniej 
krajowej (162). Podobna sytuacja dotyczy działalności domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.  
W 2014 roku funkcjonowało 326 takich jednostek (w 2015 roku już tylko 313). W Wielkopolsce działało 
1 419 zespołów artystycznych, a pod względem liczby członków tych grup w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkańców region plasował się na 7. miejscu (7,3 członków w 2014 roku). 

W przypadku instytucji muzycznych w regionie funkcjonują 2 filharmonie (w Poznaniu i Kaliszu) oraz 
1 chór. W 2015 roku wybrało się do nich ponad 60,3 tys. osób, co stanowiło tylko 17 słuchaczy na 1 tys. 
mieszkańców (13. miejsce w kraju; 37 słuchaczy w kraju). W regionie znajduje się 5 teatrów 
dramatycznych, 2 teatry muzyczne, 1 teatr operowy, a także 1 teatr lalkowy. W większość znajdują się  
w Poznaniu. W 2015 roku odbyły się średnio 193 przedstawienia w przeliczeniu na 1 obiekt, a wartość ta 
plasowała region na 13. miejscu. Teatry odwiedziło łącznie 368,9 tys. widzów, co stanowiło 106 osób  
w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, czyli znacznie mniej od średniej krajowej (173 widzów).  
W Wielkopolsce znajduje się 18 galerii i salonów sztuki. Zarówno liczba obiektów, jak i liczba wystaw (188 
w 2015 roku) od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. Pod względem liczby odwiedzających na  
1 tys. ludności region znajduje się poniżej średniej krajowej (49 zwiedzających wobec 162 w Polsce). 

4. Transport i infrastruktura komunalna 

Transport 

Województwo wyróżnia się wysokim potencjałem lokalizacyjnym i stosunkowo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą transportową. Z powodu tranzytowego położenia Wielkopolski w układzie europejskich 
korytarzy transportowych istotne znaczenie odgrywa w szczególności autostrada A2 przebiegająca  
w kierunkach wschód-zachód o długości 210,5 km w granicach województwa. Najważniejsze kierunki 
ruchu osobowego oraz wymiany towarowej obsługują także drogi krajowe ujęte w docelowym układzie 
dróg ekspresowych (przede wszystkim drogi S5 i S11). 

W wyniku zakończonych we wcześniejszych latach inwestycji w sieci dróg krajowych  
w Wielkopolsce powstało łącznie ponad 147,2 km dróg ekspresowych, których odcinki pełnią także 
funkcje wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania. W realizacji jest aktualnie ponad 100 km nowych 
dróg w klasie ekspresowej. Łączna długość dróg publicznych ogółem o twardej nawierzchni  
w Wielkopolsce, wynosząca w 2014 roku 28 010,1 km (tj. 9,7% długości dróg w kraju), zwiększała się  
w ciągu ostatnich kilku lat o około 0,9%-1,5% rocznie. Tempo przyrostu dróg publicznych w porównaniu 
do innych województw prezentuje poziom przeciętny. Przeliczając długość dróg o nawierzchni twardej  
na 100 km2 powierzchni województwa, w 2014 roku występowało tutaj blisko 93,9 km dróg, co jest 
wartością wyższą, ale zbliżoną do średniej krajowej, kształtującej się na poziomie 92,0 km. Również pod 
względem gęstości autostrad i dróg ekspresowych Wielkopolska nie odbiega znacząco od średniej dla 
kraju. W 2014 roku wyniosła ona w województwie 1,2 km/100 km2 przy 1,0 km/100 km2 w Polsce. 
Wartości powyższych wskaźników są około dwa razy niższe od wartości najwyższych, charakteryzujących 
w obu przypadkach województwo śląskie. W regionie w 2014 roku istniało 16 dróg krajowych o łącznej 
długości 1 736,4 km. Uzupełnienie podstawowego układu dróg krajowych stanowiło 87 dróg 
wojewódzkich, których długość w 2014 roku wyniosła 2 683,8 km. Generalnie gęstość dróg wyniosła 
odpowiednio: 5,8 km/100 km2 w przypadku dróg krajowych (6,2 km/100 km2 w Polsce) oraz 
9,0 km/100 km2 w przypadku wojewódzkich (9,1 km/100 km2 w Polsce). 
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W 2014 roku w Wielkopolsce odnotowano 2 392 wypadki drogowe, w których 268 osób poniosło 
śmierć. Należy zauważyć, że liczba wypadków na terenie województwa systematycznie maleje, podobnie 
jak liczba ofiar. Na tle innych regionów liczba wypadków w Wielkopolsce kształtowała się na średnim 
poziomie. Wypadki przeważały na terenach województw o najwyższej gęstości zaludnienia i dróg. Jednak 
pod względem liczby ofiar, Wielkopolska uplasowała się na 2. miejscu w kraju, za Mazowszem (518  
w 2014 roku). Liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 1 wypadek drogowy w 2014 roku ukształtowała 
się na średnim poziomie (0,11). Wyższą wartość wskaźnika (do 0,18) osiągnęły takie województwa jak: 
podlaskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, lubelskie, mazowieckie i lubuskie. Z kolei liczba wypadków  
w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie wielkopolskim była jedną z najniższych w kraju – 6,9, 
przy średniej krajowej 9,1 i wartości 15,9 w województwie łódzkim (lider). 

Całkowita długość eksploatowanych linii kolejowych w regionie w 2014 roku wyniosła 1 884 km, co 
stanowiło 9,8% ogólnej długości linii kolejowych w Polsce. Wielkopolska posiada najdłuższą sieć kolejową 
zaraz za województwem śląskim. W 2014 roku aż 60,9% stanowiły linie dwu- i więcej torowe (w kraju 
44,8%), natomiast udział długości linii zelektryfikowanych wyniósł 67,0% całej sieci regionu i był zbliżony 
do średniej krajowej – 61,5%. Wskaźnik gęstości sieci kolejowej w 2014 roku wyniósł w Wielkopolsce 
6,3 km/100 km2 i był zbliżony do średniej w kraju – 6,2 km/100 km2. Wśród czynnych linii kolejowych aż 9 
przebiega przez Poznań lub bierze początek w tym mieście. Status linii państwowej w granicach 
województwa posiada 10 linii. Pozostałe linie tworzą układ sieci o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. 
Większość linii (13) jest zelektryfikowanych, w tym 2 jedynie częściowo. Dwa tory ruchu posiada 11 linii, 
w tym 3 linie na pewnych odcinkach. 

Istotnym elementem układu transportowego regionu jest Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka 
Wieniawskiego o znaczeniu regionalnym, realizujący połączenia międzynarodowe o zasięgu europejskim. 
Lotnisko obsługuje przede wszystkim ruch pasażerski, ale także ruch towarowy. Corocznie obserwowany 
jest wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez lotnisko. W 2015 roku obsłużono 1 096,9 tys. 
pasażerów w ruchu regularnym, 397,6 tys. w czarterowym oraz 6,4 tys. w ruchu General Aviation (łącznie 
21,8 tys. operacji lotniczych). 

Infrastruktura komunalna 

Łączna długość sieci wodociągowej w województwie wielkopolskim w 2014 roku wyniosła 31,3 tys. 
km (31,9 tys. km w 2015 roku), co stanowiło 10,7% długości sieci w Polsce. Gęstość sieci wyniosła 
105,0 km/100km2 (106,9 km/100 km2 w 2015 roku) i była wyższa od średniej krajowej (93,5 km/100 km2 

w 2014 roku, 95,3 km/100 km2 w 2015 roku). Dostęp do wodociągów w Wielkopolsce określić należy jako 
dobry – w 2014 roku posiadało go 96,2% ludności (w Polsce 91,6%). Wartość wskaźnika plasowała region 
na 2. miejscu w kraju, za województwem opolskim. Największy udział ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej (97,6%) odnotowuje się na obszarach miast (6. miejsce w kraju), gdzie doprowadzenie 
infrastruktury technicznej jest bardziej uzasadnione ekonomicznie. Z kolei na wsi z sieci wodociągowej 
korzystało 94,4% mieszkańców, co dawało 2. pozycję wśród województw. 

W regionie stale zwiększa się liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji, choć poziom ten jest 
niższy od średniej krajowej (51,7%) oraz zróżnicowany w przekroju miasto-wieś. W 2014 roku  
w województwie wielkopolskim z kanalizacji korzystało 69,7% mieszkańców, przy 12,5 tys. km czynnej 
sieci rozdzielczej (13,1 tys. km w 2015 roku), co stanowiło 8,7% długości sieci w kraju. Gęstość sieci 
wyniosła 41,8 km/100 km2 (44,0 km/100 km2 w 2015 roku) i była niższa od średniej krajowej 
(45,7 km/100 km2 w 2014 roku, 47,9 km/100 km2 w 2015 roku). Pod względem udziału korzystających 
region plasuje się na 6. miejscu w kraju w przypadku miast oraz na 5. miejscu w przypadku terenów 
wiejskich. W wyniku wielu inwestycji poczynionych w ostatnich latach dynamika przyrostu liczby osób 
posiadających dostęp do kanalizacji była wysoka. Niemniej nadal w regionie występują gminy, w których 
żaden mieszkaniec nie korzysta z kanalizacji (3 gminy). 

Występowanie rozproszonej sieci osadniczej nie sprzyja rozbudowie infrastruktury technicznej.  
W skali kraju region posiadał średnio rozwiniętą sieć gazową – na 100 km2 jego powierzchni w 2014 roku 
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przypadało 48,3 km sieci gazowej, co było wartością wyższą, ale zbliżoną do średniej dla Polski 
(45,5 km/100 km2). Pod względem gęstości sieci Wielkopolska plasowała się na 4. miejscu wśród 
województw, jednak wartości wskaźnika były zdecydowanie niższe w porównaniu do liderów położonych 
na południu kraju, tj. województw: podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego, w których wartość 
wynosiła od 106,7 do 149,8 km/100 km2. Udział ludności korzystającej z sieci gazowej w 2014 roku 
(47,4%) był nadal nieznacznie niższy od średniej dla kraju, gdzie 52,2% ludności zaopatrywanych było  
z sieci gazowej. W przekroju miasto-wieś przeważała ludność korzystająca z gazu w miastach (68,5%). 
Pomimo ogólnego trendu spadkowego utrzymującego się w kraju od 2 lat, odsetek korzystających z gazu 
na wsi w Wielkopolsce wzrasta (w 2014 roku wyniósł 21,5%, przy średniej w kraju – 22,4%).  

5. Finanse samorządu terytorialnego 

W 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego (JST) województwa wielkopolskiego osiągnęły 
dochody w wysokości 15 906,7 mln zł (8,2% dochodów wszystkich JST w kraju), co oznacza ich wzrost  
o 10,1% w odniesieniu do 2011 roku (w kraju wzrost o 13,4%). W strukturze dochodów największy udział, 
podobnie jak w latach ubiegłych, posiadały gminy – 53,3%, a następnie miasta na prawach powiatu – 
25,0%. Udział dochodów powiatów wyniósł w 2014 roku 14,5%, a samorządu województwa 7,2%. 
Wielkość dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca nadal kształtowała się poniżej średniej dla kraju –  
w 2014 roku wyniosła 4 580,7 zł (wzrost o 9,6% w porównaniu z 2011 rokiem), wobec 5 050,5 zł w kraju. 
Wskaźnik ten wykazywał zróżnicowanie w poszczególnych typach JST. Względnie najbardziej korzystną 
sytuację odnotowano w miastach na prawach powiatu, gdzie osiągnął on poziom 5 026,4 zł (o 14,6% 
wyższy niż w 2011 roku), i w gminach, gdzie wyniósł 3 164,6 zł (wzrost o 12,2% względem 2011 roku).  
W samorządach powiatowych i województwie wskaźnik osiągnął niższe wartości, tj. odpowiednio 862,1 
zł (wzrost w porównaniu do 2011 roku o 3,4%) i 329,8 zł (spadek o 8,8% względem 2011 roku).  

Zwiększającym się dochodom towarzyszył wzrost ponoszonych przez nie wydatków – o 0,4%  
w porównaniu z 2011 rokiem (w kraju o 8,3%). W 2014 roku wydatki wielkopolskich JST wyniosły łącznie 
15 766,8 mln zł, co stanowiło 8,0% wydatków wszystkich JST w kraju. Największą część wydatków 
stanowiły wydatki gmin – 54,0%, a następnie miast na prawach powiatu – 23,8%. W przypadku powiatów 
i samorządu województwa udział ten wynosił 14,5% oraz 7,8%. Wysokość wydatków JST per capita 
osiągnęła w 2014 roku poziom 4 540,4 zł (średnia w kraju: 5 113,3 zł), co wskazuje na ich 0,1% spadek 
względem 2011 roku. Najwyższe wydatki per capita osiągnęły miasta na prawach powiatu – 4 729,6 zł 
(wartość o 9,2% niższa niż w 2011 roku; 2015 rok: 5 414,9 zł) oraz gminy – 3 178,2 zł (wzrost o 6,9% 
względem 2011 roku; 2015 rok: 3 199,2 zł), natomiast w samorządach powiatowych i województwie 
wskaźnik ten osiągnął niższe wartości, wynoszące kolejno 853,2 zł (o 1,8% mniej niż w 2011 roku) i 353,6 
zł (spadek o 9,8% w porównaniu z 2011 rokiem). 

 

Ryc. 2. Struktura dochodów i wydatków wielkopolskich JST w 2014 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Wydatki inwestycyjne wielkopolskich JST wyniosły w 2014 roku 2 588,6 mln zł (wartość o 31,9% 
niższa niż w 2011 roku), stanowiąc 16,4% wydatków ogółem (wobec 24,2% w 2011 roku). W przypadku 
gmin stanowiły one 16,5% ogólnych wydatków, w miastach na prawach powiatu 12,0%, w powiatach 
11,4%, zaś w województwie 38,8%. W strukturze wydatków inwestycyjnych największy udział miały 
gminy – 54,2% (2011 rok: 43,8%), a następnie województwo – 18,4% (2011 rok: 16,2%) i miasta  
na prawach powiatu – 17,4% (2011 rok: 29,4%). W porównaniu do 2011 roku, w 2014 roku na wszystkich 
poziomach JST w Wielkopolsce odnotowano spadek wartości wydatków inwestycyjnych. W przypadku 
gmin kwota ta zmniejszyła się o 15,7%, miast na prawach powiatu o 59,6%, powiatów o 35,4%, natomiast 
w przypadku samorządu województwa o 22,9%. 

W 2014 roku osiągnięte przez JST w Wielkopolsce dochody (w przeciwieństwie do sytuacji w kraju) 
były wyższe od poniesionych wydatków. Skutkowało to osiągnięciem nadwyżki budżetowej w wysokości 
139,9 mln zł. Wartość wskaźnika mierzonego relacją wydatków do dochodów wyniosła 99,1%, co oznacza 
sytuację korzystniejszą od tej występującej w 2011 roku, gdy wielkopolskie JST zakończyły rok budżetowy 
deficytem (wartość wskaźnika: 108,8%). W 2014 roku nadwyżkę budżetową odnotowały miasta  
na prawach powiatu (wartość wskaźnika: 94,1%, wobec 118,7% w 2011 roku) i powiaty (99,0%, wobec 
104,2% w 2011 roku). W przypadku samorządów gminnych oraz województwa odnotowano natomiast 
deficyt budżetowy – analizowany wskaźnik osiągnął wartość kolejno 100,4% (w 2011 roku: 105,5%) oraz 
107,2% (w 2011 roku: 108,4%). 

W 2014 roku JST w Wielkopolsce przeznaczyły kwotę 195,8 mln zł na obsługę długu publicznego, tj. 
o 2,3% mniej niż w 2011 roku. Samorządy gminne przeznaczyły na ten cel 87,1 mln zł (o 12,3% mniej niż 
w 2011 roku; 2015 rok: 69,9 mln zł), miasta na prawach powiatu 73,3 mln zł (o 1,2% więcej względem 

2011 roku; 2015 rok: 51,3 mln zł), powiaty 18,4 mln zł (o 24,0% mniej niż w 2011 roku; 2015 rok: 14,5 
mln zł), natomiast województwo 16,9 mln zł (czyli prawie 4 razy więcej niż w 2011 roku). 

Przedstawiona powyżej analiza wskazuje na stopniową (ogólną) poprawę sytuacji finansowej JST  
w regionie. Wynika to z odnotowanej w ostatnich latach pozytywnej tendencji wzrostowej wysokości 
osiąganych dochodów, prowadzącej do zmniejszania się poziomu deficytu w budżetach, a nawet do 
osiągnięcia nadwyżki budżetowej (w miastach na prawach powiatu i w powiatach). Pozytywnym 
zjawiskiem jest także zmniejszające się obciążenie budżetów JST wydatkami przeznaczonymi na obsługę 
długu publicznego. Za niekorzystną sytuację uznać można natomiast obserwowaną w ostatnich latach 
ogólną tendencję zmniejszania się poziomu wydatków inwestycyjnych, odgrywających istotną rolę w 
powiększaniu mienia JST i wpływających na poprawę poziomu świadczonych usług i rozwój obszaru. 

6. Wykorzystanie funduszy europejskich dostępnych w ramach RPO 2007-2013 oraz ich 
oddziaływanie na ważne obszary życia społeczno-gospodarczego regionu 

W okresie programowania 2007-2013 na obszarze Wielkopolski, w ramach funkcjonujących w tym 
okresie programów operacyjnych, zrealizowano projekty o całkowitej wartości 32 945,3 mln zł (6,5% 
wartości wszystkich dofinansowanych projektów w Polsce), na które pozyskano 18 175,4 mln zł wsparcia 
unijnego (55,2% wartości projektów). W ujęciu relatywnym, tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wartość 
projektów współfinansowanych ze środków UE wyniosła w Wielkopolsce 9 479,8 zł, zaś kwota 
udzielonego na ich realizację dofinansowania unijnego osiągnęła wartość 5 229,9 zł (dane na podstawie 
Portalu Funduszy Europejskich, stan na 30 czerwca 2016 roku). 

Wśród funkcjonujących w tej perspektywie finansowej programów operacyjnych szczególnie 
istotne narzędzie kreowania rozwoju stanowił Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. 
Dostępne w jego ramach środki przyczyniły się do realizacji projektów o łącznej wartości 10 736,8 mln zł, 
z czego 5 905,2 mln zł stanowiły środki unijne (55,0% wartości projektów). Najwięcej środków UE  
w ramach WRPO przeznaczono na projekty związane z transportem – 1 813,8 mln zł (30,7% całkowitej 
alokacji) oraz B+R i przedsiębiorczością – 1 362,3 mln zł (23,1%). Relatywnie dużą część funduszy 
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skierowano też na realizację projektów z obszaru środowiska (10,8%, tj. 637,4 mln zł), infrastruktury 
społecznej (10,8%, tj. 593,1 mln zł), społeczeństwa informacyjnego (9,8%, tj. 578,0 mln zł) oraz kultury  
i turystyki (8,8%, tj. 519,9 mln zł). Najmniej środków unijnych wydatkowano natomiast w obszarach 
interwencji dotyczących energii i rozwoju zasobów ludzkich – wsparcie udzielone na realizację projektów 
z tego zakresu wynosiło 218,8 mln zł i 182,0 mln zł i tym samym stanowiło 3,7% i 3,1% całkowitej alokacji 
środków WRPO. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Wielkopolski, ogólna wartość udzielonego  
w ramach WRPO wsparcia unijnego per capita wyniosła 1 699,2 zł. Najwyższe wartości wskaźnik ten 
osiągnął w obszarach interwencji dotyczących transportu – 521,9 zł oraz B+R i przedsiębiorczości – 392,0 
zł. W przypadku obszarów związanych ze środowiskiem, infrastrukturą społeczną, społeczeństwem 
informacyjnym oraz kulturą i turystyką jego wartość nie przekraczała 200,0 zł (odpowiednio: 183,4 zł, 
170,7 zł, 166,3 zł i 149,6 zł). Najniższą kwotę wsparcia w przeliczeniu na mieszkańca odnotowano 
natomiast w obszarach: energia (63,0 zł) i rozwój zasobów ludzkich (52,4 zł). 

W analizowanym okresie na poziomie województwa, poza WRPO, realizowano również komponent 
regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W jego ramach w Wielkopolsce zakontraktowano 
łącznie 2 764,0 mln zł (795,3 zł na 1 mieszkańca), z czego największą część tej kwoty – 948,3 mln zł (272,9 
zł na 1 mieszkańca) wydatkowano na Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. W przypadku 
pozostałych priorytetów wartość ta osiągnęła niższy poziom i wynosiła dla Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej – 549,5 mln zł (158,1 zł na 1 mieszkańca), Priorytetu VIII Regionalne kadry 
gospodarki – 568,9 mln zł (163,7 zł na 1 mieszkańca), a dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach – 697,4 mln zł (200,7 zł na 1 mieszkańca).  

Dostępne w perspektywie finansowej 2007–2013 fundusze unijne umożliwiły realizację wielu 
projektów oddziałujących na najważniejsze sfery życia społeczno-gospodarczego regionu. Wśród 
pozytywnych efektów ich realizacji wymienić można wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w regionie, 
któremu służyły projekty ukierunkowane m.in. na poprawę warunków inwestowania, wzrost poziomu 
przedsiębiorczości (m.in. poprzez wzrost zdolności inwestycyjnych), rozwój infrastruktury technicznej  
i społecznej oraz zwiększenie stopnia wykorzystania wiedzy i innowacji w gospodarce. Istotne znaczenie 
dla Wielkopolski miały także projekty związane ze środowiskiem naturalnym, które przyczyniły się  
do poprawy jego stanu, wpływając jednocześnie na jakość życia jej mieszkańców. 

7. Podsumowanie 

Wielkopolska to jeden z kluczowych regionów Polski wyróżniających się zarówno pod względem 
społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. Wiele analizowanych wskaźników pozwala 
zaszeregować ją w gronie najlepiej rozwiniętych województw, potwierdzając tym samym niemały 
potencjał. Wśród najistotniejszych czynników, mających istotny wpływ na taki stan, wyróżnić należy 
przede wszystkim obecność prężnie rozwijającej się stolicy, wraz z jej licznymi powiązaniami społeczno-
gospodarczymi z innymi aglomeracjami w kraju i na świecie, oraz na ogromną różnorodność pozostałych 
części regionu. Poznań to jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych w kraju. 
Silna i dynamicznie rozwijająca się aglomeracja poznańska skupia regionalne i ponadregionalne funkcje 
naukowe, komunikacyjne, administracyjne, społeczne, czy gospodarcze, z istotną rolą jaką odgrywają 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Duże znaczenie ma również kształtująca się w południowej części 
województwa aglomeracja kalisko-ostrowska o dużym potencjale rozwojowym oraz pozostałe ośrodki 
subregionalne zlokalizowane równomiernie na obszarze całego regionu (Piła na północy, Gniezno  
na północnym-wschodzie, Konin na wschodzie i Leszno na południowym-zachodzie. Wśród mocnych 
stron Wielkopolski wskazać należy także na rozwinięty system osadniczy z gęstą siecią miast różnej 
wielkości (przede wszystkim miast małych), predestynowanych do pełnienia funkcji subregionalnych, 
ponadlokalnych i lokalnych ośrodków wzrostu. 
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8. Aneks tabelaryczny: * 

 
Podstawowe dane demograficzne 

Wskaźnik j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Ludność ogółem os. - 3 462 196 3 467 016 3 472 579 3 475 323 100,4 x 9,0 

Gęstość zaludnienia os./km2 - 116,1 116,2 116,4 116,5 100,3 x 94,8 

Gęstość zaludnienia  
na gruntach 
zabudowanych i 
zurbanizowanych 

os./km2 2 283 2 278 2 252 2 231 b.d. 97,7 x 94,8 

Wskaźnik urbanizacji % - 55,5 55,2 55,1 54,9 x -0,6 x 

Saldo migracji na 
10 000 ludności 

os. - 1,8 0,5 0,2 -0,3 x -2,1 x 

Udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym w 
% ludności ogółem 

% - 19,4 19,3 19,2 19,2 x -0,2 x 

Udział liczby ludności w 
wieku produkcyjnym w 
% ludności ogółem 

% - 64,1 63,6 63,1 62,6 x -1,5 x 

Udział liczby ludności w 
wieku poprodukcyjnym 
w % ludności ogółem 

% - 16,5 17,1 17,7 18,2 x +1,7 x 

Przyrost naturalny na 
1000 mieszkańców 

promil - 1,8 1,2 1,7 1,0 x -0,8 x 

 
Wyjaśnienia o wszystkich tabel: 
„-”         nie podawano wartości , gdyż analizie podlegają tylko cztery ostatnie dostępne lata, za które dostępne są dane 
„b.d.”   brak danych 
„x”        brak możliwości wyliczenia danego wskaźnika 
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Podstawowe dane makroekonomiczne 

Wskaźnik j.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok)  

PKB* mln zł - 147 487 154 821 159 784 166 581 112,9 x 9,7 

PKB per capita* zł - 42 747 44 760 46 135 48 014 112,3 x 107,5 

PKB per capita w PPS UE-28=100** % - 68,1 70,6 72,0 73,1 x +5,0 x 

WDB na 1 pracującego* zł 88 946 95 196 100 234 104 371 b.d. 117,3 x 97,5 

PKB na 1 pracującego w PPS,  
UE-28=100** 

% - 76,8 79,0 80,6 82,4 x +5,6 x 

* Zgodnie z BDL GUS, wyliczone w oparciu o zasady „Europejskiego Systemu Rachunków ESA 2010” (dane PKB za 2014 rok na podstawie wstępnych szacunków GUS) 

** Obliczenia własne na podstawie EUROSTAT 

 

Struktura gospodarki 

Wskaźnik j.m. 2010 2011 2012 2013 2014 
Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Struktura WDB 
według grup 
sekcji PKD 2007 

rolnictwo (sekcja A) % 4,2 4,3 4,3 4,4 b.d. +0,2 

przemysł i budownictwo (sekcje B-F) % 36,5 36,8 36,5 35,9 b.d. -0,6 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka 
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i 
komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa 
rynku nieruchomości (sekcje G-L) 

% 37,4 37,2 37,3 37,5 b.d. +0,1 

pozostałe usługi (sekcje M-T) % 21,9 21,7 21,9 22,2 b.d. +0,3 

Struktura 
pracujących 
według grup 
sekcji PKD 2007 
(faktyczne 
miejsce pracy) 

rolnictwo (sekcja A) % - 15,7 15,7 15,6 15,2 -0,5 

przemysł i budownictwo (sekcje B-F) % - 31,8 31,2 30,8 30,9 -0,9 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka 
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i 
komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa 
rynku nieruchomości (sekcje G-L) 

% - 28,3 28,6 28,7 28,7 +0,4 

pozostałe usługi (sekcje M-T) % - 24,2 24,5 24,9 25,3 +1,1 
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Konkurencyjność gospodarki 

Wskaźnik j.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Nakłady brutto na środki trwałe mln 
zł 

26 451 28 573 29 901 26 636 b.d. b.d. 100,7 x 8,5 

Wartość nakładów inwestycyjnych wg 
sektorów gospodarki narodowej 
(ogółem) 

mln 
zł 

- 20 832 21 075 18 874 22 386 b.d. 107,5 x 8,9 

Wartość nakładów inwestycyjnych wg 
sektorów gospodarki narodowej 
(sektor publiczny) 

mln 
zł 

- 8 407 7 886 6 110 6 561 b.d. 78,0 x 7,0 

Wartość nakładów inwestycyjnych wg 
sektorów gospodarki narodowej 
(sektor prywatny) 

mln 
zł 

- 12 425 13 190 12 764 15 826 b.d. 127,3 x 10,1 

Relacja nakładów inwestycyjnych do 
PKB w cenach bieżących 

% - 14,1 13,6 11,8 13,4* b.d. x -0,7 x 

Podmioty gospodarki narodowej w 
rejestrze REGON na 10 000 ludności  

jedn. 
gosp. 

- - 1 121 1 148 1 165 1 179 105,2 x 108,3 

Nakłady na B+R w relacji do PKB % - 0,62 0,88 0,62 0,64* b.d. x +0,02 x 

Nakłady przedsiębiorstw na B+R w 
relacji do PKB 

% - 0,14 0,17 0,21 0,21* b.d. x +0,10 x 

Udział sprzedaży wyrobów nowych 
lub istotnie ulepszonych w sprzedaży 
ogółem w przedsiębiorstwach 
przemysłowych 

% - 20,6 15,4 16,3 9,2 b.d. x -11,4 x 

Udział sprzedaży produktów 
innowacyjnych na eksport w 
sprzedaży ogółem w 
przedsiębiorstwach przemysłowych 

% - 11,0 4,9 9,8 4,2 b.d. x -6,8 x 

Liczba spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego na 1000 mieszkańców 

jedn. 
gosp. 

- - 1,83 1,91 2,01 2,05 112,0 x 91,9 

* Na podstawie obliczeń własnych z wykorzystaniem wstępnych szacunków GUS dotyczących PKB w cenach bieżących za 2014 rok 
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Rynek pracy 

Wskaźnik j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Pracujący w gospodarce narodowej 
(faktyczne miejsce pracy) 

os. 1 350 237 1 357 954 1 367 192 1 412 670 b.d. 104,6 x 9,9 

Pracujący na 1 000 ludności 
(faktyczne miejsce pracy) 

os. 390,8 392,2 394,3 406,8 b.d. 104,1 x 109,9 

Wskaźnik zatrudnienia osób 
w wieku 15-64 

% - 61,0 62,1 63,6 65,4 x +4,4 x 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
ogółem 

% - 9,8 9,6 7,6 6,2 x -3,6 x 

Stopa bezrobocia ludności w wieku 
produkcyjnym (BAEL) 

% - 8,7 9,0 7,9 6,0 x -2,7 x 

 
Jakość życia 

Wskaźnik j.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p. proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Zgony niemowląt na 1 000 
urodzeń żywych 

os. - - 4,49 4,46 4,32 4,46 99,3 x 111,5 

Udział ludności z 
wykształceniem wyższym w 
wieku 15 lat i więcej 

% - - 18,5 19,1 19,9 20,7 x +2,2 x 

Dochody do dyspozycji brutto 
na 1 mieszkańca w sektorze 
gospodarstw domowych  

zł 24 350 25 836 26 939 27 171 b.d. b.d. 111,6 x 103,8 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
relatywnym  

% - 21,3 19,7 19,3 21,7 b.d. x +0,4 x 
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Infrastruktura transportowa 

Wskaźnik j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Autostrady i drogi ekspresowe (długość) km 247 301 327 358 b.d. 144,9 11,9 

Autostrady i drogi ekspresowe (gęstość) km/100 km2 0,83 1,01 1,10 1,20 b.d. 144,6 125,0 

Drogi wojewódzkie (długość) km 2 695,4 2 685,0 2 683,9 2 683,8 b.d. 99,6 9,4 

Drogi wojewódzkie (gęstość) km/100 km2 9,04 9,00 9,00 9,00 b.d. 99,6 98,6 

Linie kolejowe eksploatowane (długość) km 2 091 2 061 1 976 1 884 b.d. 90,1 9,8 

Linie kolejowe (gęstość) km/100 km2 7,0 6,9 6,6 6,3 b.d. 90,0 101,6 

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych 
na 10 000 ludności 

os. 1,17 0,91 0,83 0,77 b.d. 65,8  

 
Infrastruktura komunalna 

Wskaźnik j.m. 2011 2012 2013 2014 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Sieć wodociągowa – długość km 29 660,3 29 997,2 30 372,1 31 309,2 105,6 x 10,7 

Sieć wodociągowa – odsetek 
korzystających 

% 92,6 93,0 93,1 96,2 x +3,6 x 

Sieć kanalizacyjna – długość km 10 398,9 11 051,3 11 549,3 12 457,4 119,8 x 8,7 

Sieć kanalizacyjna – odsetek 
korzystających 

% 62,6 63,9 64,6 69,7 x +7,1 x 

Sieć gazowa – długość km 13 381,5 13 649,9 13 977,4 14 398,5 1,08 x 10,1 

Sieć gazowa – odsetek 
korzystających 

% 48,1 47,6 47,5 47,4 x -0,7 x 
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Infrastruktura społeczna 

Wskaźnik j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Odsetek dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego w wieku 3-5 lat w tej grupie 
wiekowej 

% 73,0 73,7 77,6 83,5 b.d. x +10,5 x 

Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności os. - 442 413 391 382 86,4 x 104,7 

Łóżka w szpitalach na 10 000 ludności szt. 45,2 46,6 42,3 45,1 b.d. 99,8 x 92,2 

Turystyczne obiekty noclegowe – miejsca 
noclegowe na 1 tys. ludności 

szt. - 12,2 12,1 12,3 12,3 100,8 x 66,5 

Widzowie i słuchacze w teatrach i 
instytucjach muzycznych na 1 000 ludności 
(wg siedziby) 

os. - 178,2 168,1 199,8 174,4 97,9 x 55,7 

 
Finanse samorządu terytorialnego 

Wskaźnik j.m. 2011 2012 2013 2014 2015 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

Dynamika 
w p.proc. 
x=n-(n-3) 

Jeśli Polska = 
100% to WLKP 
= x% (ostatni 
dostępny rok) 

Dochody budżetów JST na 1 mieszkańca zł 4 179,8 4 344,1 4 416,5 4 580,7 b.d. 109,6 x 90,7 

Wydatki budżetów JST na 1 mieszkańca zł 4 545,8 4 380,7 4 434,6 4 540,4 b.d. 99,9 x 88,8 

Wydatki inwestycyjne budżetów JST  mln 
zł 

3 798,5 2 734,4 2 636,9 2 588,6 b.d. 68,1 x 6,5 

Relacja wydatków ogółem jednostek 
samorządu terytorialnego do dochodów 
ogółem 

% 108,8 100,8 100,4 99,1 b.d. x +9,7 x 

Wydatki na obsługę długu publicznego JST mln 
zł 

200,5 292,1 232,9 195,8 b.d. 97,7 x 8,0 
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Wykorzystanie funduszy strukturalnych (skumulowane) 

Komponent regionalny POKL (wg Priorytetów)* 
Kontraktacja w zł  

(po uwzględnieniu 
oszczędności) 

Kontraktacja w zł  
na 1 mieszkańca 

Wielkopolski 
OGÓŁEM (w tym:) 2 764 045 000 795,3 

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 948 258 000  272,9 

VII Promocja integracji społecznej 549 538 000  158,1 

VIII Regionalne kadry gospodarki 568 856 000  163,7 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 697 393 000 200,7 

WRPO (wg obszarów interwencji)** 
Wartość projektów 

w zł 

Wartość projektów 
w zł na 1 mieszkańca 

Wielkopolski 

OGÓŁEM (w tym:) 5 905 228 927,9 1 699,2 

• Transport (KI 16-32) 1 813 758 896,3 521,9 

• Energia (KI 33-43) 218 793 453,2 63,0 

• Środowisko (KI 44-54) 637 359 639,7 183,4 

• Kultura, turystyka, rewitalizacja (KI 55-61) 519 853 500,7 149,6 

• Infrastruktura społeczna (KI 75-79) 593 147 835,6 170,7 

• B+R i przedsiębiorczość (KI 1-9) 1 362 281 750,8 392,0 

• Społeczeństwo informacyjne (KI 10-15) 578 036 521,1 166,3 

• Rozwój zasobów ludzkich (KI 62-74, 80-81, 85-86) 181 997 330,5 52,4 
* Według stanu na 30 czerwca 2015 roku (na podstawie Sprawozdania z realizacji Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 (województwo wielkopolskie) 

** Na podstawie danych KSI SIMIK 07-13 (stan na 22 lipca 2016 roku) 
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9. Mapy: 

A. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w relacji do średniej wojewódzkiej 
w 2013 roku oraz jego zmiany w latach 2010-2013 według podregionów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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B. Wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego w 2013 roku oraz struktura wartości 
dodanej brutto w 2013 roku według rodzajów działalności według podregionów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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C. Pracujący (faktyczne miejsce pracy) na 1000 ludności w 2014 roku oraz struktura 
pracujących według rodzajów działalności w 2014 roku według podregionów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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D. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2015 roku według powiatów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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E. Dofinansowanie z WRPO 2007-2013 na 1 mieszkańca oraz struktura dofinansowania według 
obszarów interwencji według powiatów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie KSI SIMIK 07-13* 

 

* w kartodiagramie nie uwzględniono projektów realizowanych z WRPO na obszarach poza granicami województwa 
oraz projektów obejmujących zakresem całą Wielkopolskę, m.in. JEREMIE, JESSICA i budowę sieci szerokopasmowej 
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F. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2014 roku według powiatów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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G. Odsetek korzystających z sieci wodociągowej w 2014 roku według powiatów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 


